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COMISSIÓ DE GOVERN

Actes
Acta de la sessió del 10 de novembre de 2016, aprovada el 17 de 
novembre de 2016

A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 
dia 10 de novembre de 2016 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió
ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi 
concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia, Gerardo Pisarello 
Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. 
Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, 
Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. Montaner Martorell, Eloi 
Badia Casas, i Montserrat Ballarín Espuña assistits pel Secretari General, Sr. Jordi 
Cases i Pallarès, que certifica.

Excusen la seva absència l’Im. Sr. Tinent d’Alcaldia Jaume Collboni Cuadrado i la 
Ima. Sra. Regidora Carmen Andrés Añón i l’Im. Sr. Regidor Daniel Mòdol i Deltell.

També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau. 

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les deu 
hores.

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 3 de novembre de 
2016, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 
s'aprova.

I) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL

Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a la 
propera sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera següent 
com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic Municipal:

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes

C) Part Decisòria / Executiva

a)Ratificacions
b) Propostes d'acord

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 
SEGURETAT I PREVENCIÓ

1. Adoptar, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a 
soci únic de la Societat Privada Municipal Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, els acords 
següents: Primer. Designar el Sr. Frederic Ximeno Roca membre del Consell 
d'Administració de la Societat Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, en substitució de la 
Sra. Eva Herrero Alonso. Segon. Establir que el termini de designació del conseller 
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que es nomena serà l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la 
renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. Tercer. Facultar 
indistintament el President i el Secretari del Consell d'Administració per 
comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el nomenament anterior, 
com també per complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre 
Mercantil i també la correcció d'errors materials en cas necessari.

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

Districte de Sants-Montjuïc - Districte de Gràcia - Districte d'Horta-Guinardó -
Districte de Sant Martí

2. Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del PGM per a la incorporació al sistema 
d'Habitatges Dotacionals dels sòls situats a la carretera de Sant Cugat 2x, 
l’avinguda Mare de Déu de Montserrat 5-11, i els carrers Arenys 79-89, avinguda 
Cardenal Vidal i Barraquer 37-43, Ciutat de Granada 95-97 i Veneçuela 96-106, 
d’iniciativa municipal; amb les modificacions a què fa referència l’informe de la 
Direcció de Planejament; resoldre les al·legacions presentades en el tràmit 
d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de 
l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que 
consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord; 
trametre l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva.

Districte de Gràcia

3. Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità a l'àmbit 
delimitat pels carrers de l'Argentera, núms. 5 a 11 i 10 a 18, de Cambrils, núm. 12 
i de la Farigola, núms. 31 a 47, al barri de Vallcarca del Districte de Gràcia, 
d’iniciativa municipal; trametre l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

c) Proposicions

D) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

E) Mocions

F) Declaracions Institucionals

Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern dóna 
la seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del Consell 
Municipal amb les modificacions següents: 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

Es retira el punt numero 2.
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II) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS PLENÀRIES

A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes a les Comissions
d) Compareixences Govern municipal

C) Part Decisòria / Executiva

Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les 
diferents Comissions del Consell Municipal.

a) Propostes d'acord

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

1. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a 
l’any 2017, integrat per: a) El de la mateixa Entitat; b) Els pressupostos dels 
organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, 
2. Institut Municipal d’Educació, 3. Institut Municipal d’Informàtica, 4. Institut 
Municipal d’Hisenda, 5. Institut Municipal d’Urbanisme, 6. Institut Municipal de 
Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, 7. Institut Municipal de Mercats, 8. Institut 
Barcelona Esports i 9. Institut Municipal de Serveis Socials; c) Els estats de 
previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1.

Institut de Cultura de Barcelona, 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins, 3. 
Patronat Municipal de l’Habitatge i 4. Institut Municipal Fundació Mies Van de 
Rohe; d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils 
següents: 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), 2. Informació i 
Comunicació de Barcelona, SA, 3. Barcelona Activa, SA, SPM, 4. Barcelona Gestió 
Urbanística, SA, 5. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), 6. Foment 
de Ciutat, SA, i 7. Barcelona Cicle de l’Aigua, SA; així mateix, aprovar les Bases
d’Execució i els annexos que consten en l’expedient. Segon.- Aprovar inicialment el 
Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2017 d’acord amb 
la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. Tercer.- Sotmetre aquest acord a 
exposició pública durant el termini de quinze dies hàbils, d’acord amb l’article 
169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I
SEGURETAT I PREVENCIÓ

2. Prorrogar el contracte que té per objecte el manteniment d'elements 
constructius i instal·lacions dels edificis adscrits als Districtes i gerències de 
l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2015-2016, en virtut del que estableix l'art. 
303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la clàusula 3 del PCAP de 
l'esmentat contracte, des de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, 
segons compareixences signades per les empreses adjudicatàries; i modificar el 
contracte, en el sentit d’ampliar la seva quantia, en virtut del que preveu la 
clàusula 20 del PCAP de l’esmentat contracte i l’article 105 del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, en atenció a les raons indicades als informes de 27 
i 29 de setembre de 2016 del Cap del Departament de Manteniment i Neteja, i 
segons compareixences signades per les empreses adjudicatàries. Ampliar 
l'autorització i disposició de despesa, amb càrrec als Pressupost/os i Partida/es 
indicades en les relacions comptables annexes a aquest mateix document i 
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condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s, per un import global de 9.573.288,75 euros (IVA inclòs), per 
l’exercici 2017 i per tal de donar cobertura a la pròrroga; i per un import global 
d'1.462.342,23 euros IVA inclòs, per l’exercici 2016, per tal de donar cobertura a 
la modificació contractual, amb el següent desglossament: Lot 1, contracte núm. 
14005729 - Gerències de Recursos, Recursos Humans i Districte de Nou Barris, 
adjudicat a Imesapi NIF A28010478, per un import de 2.012.765,04 euros (IVA 
inclòs) corresponents a la pròrroga i 200.000,00 euros (iva al 21% inclòs) 
corresponents a la modificació contractual. Lot 2, contracte núm. 14005730 -
Gerències de Drets Socials i Prevenció, Seguretat i Mobilitat, adjudicat a Imesapi 
NIF A28010478, per un import d'1.815.117,94 euros (IVA inclòs) corresponents a 
la pròrroga i 454.638,96 euros (IVA inclòs) corresponents a la modificació 
contractual. Lot 3, contracte núm. 14005731 - Districtes de Ciutat Vella i Sarrià-
Sant Gervasi, adjudicat a UTE Faus-Miatec Mant. Edif. LOT 3 NIF U66421553, per 
un import de 886.881,04 euros (IVA inclòs) corresponents a la pròrroga i 
174.330,27 corresponents a la modificació contractual. Lot 4, contracte núm. 
14005738 - Districtes d’Eixample i Horta-Guinardó, adjudicat a Constraula 
Enginyeria i Obres SAU NIF A58142639, per un import d'1.295.708,25 euros (IVA 
inclòs) corresponents a la pròrroga. Lot 5, contracte núm. 14005739 - Districte de 
Sants-Montjuïc i Gerència d’Ecologia Urbana, adjudicat a UTE Constraula - Aldago 
Manten. Edificis LOT 5 NIF U66424086, per un import de 894.866,55€ (IVA inclòs) 
corresponents a la pròrroga i 241.573,00 euros (IVA inclòs) corresponents a la 
modificació contractual. Lot 6, contracte núm. 14005740 - Districtes de les Corts i 
Gràcia, adjudicat a Servicios e Instalaciones Aldago, SL NIF B61563169, per un
import de 763.999,91 euros (IVA inclòs) corresponents a la pròrroga i 125.800,00 
euros (IVA inclòs) corresponents a la modificació contractual. Lot 7, contracte 
núm. 14005741 - Lot 7: Districte de Sant Andreu i Sant Martí, adjudicat a UTE 
Constraula - Aldago Manten. Edificis LOT 7 NIF U66424151, per un import 
d'1.903.950,02 euros (IVA inclòs) corresponents a la pròrroga i 266.000,00 euros 
(IVA inclòs) corresponents a la modificació contractual. REQUERIR les empreses 
adjudicatàries per tal que en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar de 
l'endemà de la notificació d'aquesta resolució, facin efectives mitjançant l’ingrés a 
la Tresoreria municipal, en metàl·lic, les aportacions per al suport “hot line” i el 
manteniment tant correctiu com evolutiu de l’aplicació informàtica de connexió 
entre els Districtes, Gerències Municipals i l’Institut Municipal d’Informàtica que 
preveu la clàusula 19 apartat e) del Plec de Clàusules Administratives i que 
correspon al 0,06% de la dotació pressupostària de la pròrroga i que correspon a 
les següent quantitats: Lot 1: 998,07 euros; Lot 2: 900,06 euros; Lot 3: 439,78 
euros; Lot 4: 642,50 euros; Lot 5: 443,74 euros; Lot 6: 378,84; Lot 7: 944,11 
euros; reajustin la garantia definitiva per una quantia corresponent al 5% de 
l’import net de l’ampliació efectuada mitjançant ingrés a la Tresoreria Municipal de 
les següents quantitats: Lot 1: 8.264,46 euros; Lot 2: 18.786,73 euros; Lot 3: 
7.203,73 euros; Lot 5: 9.982,36 euros; Lot 6: 5.198,35; Lot 7: 10.991,74 euros; i 
per tal que compareguin per formalitzar la modificació del contracte a les 
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 
Recursos.

3. Rebutjar les ofertes presentades per les empreses Optima Facility Services, 
SL i la UTE Clequali, SL i Mismaeficacia, SL respecte als lots 1 al 10) i les ofertes 
de l’empresa Lacera Servicios y Mantenimiento, SL respecte als lots 1, 2, 3, 5 i 6 i 
excloure-les, per tant, de la licitació en no considerar-se suficients les al·legacions 
aportades en tràmit d'audiència, segons les previsions de l'article 152.3 del 
TRLCSP, per assegurar la viabilitat de l'oferta que es considerava presumptament 
anormal o desproporcionada segons els límits previstos a la clàusula 9 del plec de 
clàusules administratives particulars que regeix el contracte; i segons valoració 
tècnica que s’incorpora a l’expedient. Adjudicar el contracte núm. 16002928, que 
té per objecte la contractació de la neteja i recollida selectiva dels Edificis i Locals 
Municipals adscrits a les Gerències i Districtes de l’Ajuntament de Barcelona que 
s’indiquen a continuació (Lots 1 a 10), amb núm. de contracte 16002928, per un 
import de 28.811.969,32 euros, (IVA inclòs), de conformitat amb les propostes de 
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valoració i classificació contingudes en l'expedient i d'acord amb les seves 
proposicions, en ser considerades les ofertes més avantatjoses segons els criteris 
d’adjudicació establerts al plec, pels preus unitaris oferts i amb el següent 
desglossament: - LOT núm. 1 (Contracte 16005211): Districte de Ciutat Vella, 
Gerència de Recursos i Gerència de Recursos Humans, per un import de 
5.907.054,78 euros (IVA inclòs), a l’empresa Multianau, SL, amb NIF B50819507; 
- LOT núm. 2 (Contracte 16005213): Districte de l’Eixample, per un import de 
2.086.993,46 euros (IVA inclòs), a l’empresa Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF 
B60579240; - LOT núm. 3 (Contracte 16005217): Districte de Sants-Montjuïc, per 
un import de 2.124.436,16 euros (IVA inclòs), a l’empresa La Bruixa Neteges 
Generals i Manteniments, SL, amb NIF B61399408; - LOT núm. 4 (Contracte 
16005220): Districte de les Corts, Gerència de Drets Socials, per un import de 
3.064.155,18 euros (IVA inclòs), a l’empresa Lacera Servicios y Mantenimiento, 
SA, amb NIF A33123498; - LOT núm. 5 (Contracte 16005222): Districte de Sarrià-
Sant Gervasi, Gerència de Seguretat i Prevenció, per un import de 4.162.540,40 
euros (IVA inclòs), a l’empresa Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF B60579240; -
LOT núm. 6 (Contracte 16005223): Districte de Gràcia, Gerència d’Ecologia 
Urbana, per un import de 2.251.392,36 euros (IVA inclòs), a l’empresa La Bruixa 
Neteges Generals i Manteniments, SL, amb NIF B61399408; - LOT núm. 7 
(Contracte 16005224): Districte d’Horta Guinardó, per un import d'1.978.266,34 
euros (IVA inclòs), a l’empresa La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL, 
amb NIF B61399408; - LOT núm. 8 (Contracte 16005225): Districte de Nou Barris, 
per un import de 2.106.118,48 euros (IVA inclòs), a l’empresa OHL Servicios 
Ingesan, SL, amb NIF A27178789; - LOT núm. 9 (Contracte 16005226): Districte 
de Sant Andreu, per un import de 2.252.305,88 euros (IVA inclòs), a l’empresa 
OHL Servicios Ingesan, SL, amb NIF A27178789; - LOT núm.10 (Contracte 
16005227): Districte de Sant Martí, per un import de 2.878.706,28 euros (IVA 
inclòs), a l’empresa Multianau, SL, amb NIF B50819507; disposar a favor de 
cadascun dels adjudicataris la quantitat esmentada en el respectiu lot amb càrrec a 
la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en les relacions que s’hi 
adjunten. Requerir els adjudicataris per a formalitzar el contracte en el termini 
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part dels 
adjudicataris del requeriment per a la formalització, sempre que hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Facultar el Gerent 
de Recursos per tal d'aprovar els actes de tràmit derivats del present acord.

4. Designar les empreses adjudicatàries de l’Acord Marc, amb número de 
contracte 16002540, que té per objecte la fixació de les condicions per a la 
contractació dels serveis de telecomunicacions corporatius de veu, dades, mòbils, 
serveis de numeració especial i accés a Internet per part de l’Ajuntament de 
Barcelona, els seus organismes autònoms i societats municipals i organismes amb 
participació municipal majoritària de l’Ajuntament de Barcelona a les empreses que 
s’indiquen a continuació, en ser aquestes les que han presentat les ofertes més 
avantatjoses segons els criteris establerts al plec de clàusules administratives i 
segons el següent desglossament: Lot 1 – Serveis i sistemes de comunicacions de 
veu fixa de tots els centres (xarxa corporativa de veu i xarxa no corporativa de 
veu) i serveis de dades a l’empresa Vodafone España, SAU, amb NIF: A80907397; 
Lot 2 –Serveis de comunicacions de veu i dades mòbils a l’empresa Vodafone 
España, SAU, amb NIF: A80907397; Lot 3 –Serveis de numeració especials a 
l’empresa Vodafone España, SAU, amb NIF: A80907397; Lot 4 –Accés internet 
centralitzat a l’empresa Telefónica de España, SAU, amb NIF: A82018474; Lot 5 –
Accés internet distribuït a l’empresa Telefónica de España, SAU, amb NIF: 
A82018474. Requerir les empreses designades per realitzar la contractació 
derivada per tal de formalitzar l’Acord Marc en el termini de cinc dies a comptar 
des del dia següent a haver rebut el requeriment. I un cop transcorreguts els 15 
dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació als licitadors.
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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

5. Declarar d’interès i utilitat municipal les obres per a la reforma interior en 
zones comunitàries sense afectar l’estructura de l’edifici, en un emplaçament de 
les obres inclòs al catàleg de patrimoni amb nivell de protecció individual B, de 
l’edifici carrer Villarroel, 170 (exp. 02-2014CD05786) i, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014; concedir a l’Hospital Clínic i Provincial de 
Barcelona (NIF G08431173) la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generat per l’admissió del comunicat 
diferit d’obres menors tipus I, el 19 de febrer de 2014 (que suposa una bonificació 
de 3.048,50 euros), donat que les obres s’ajusten a allò establert en l’art. 7è de 
l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014 en tant que són promogudes per 
una entitat de caràcter públic en equipament comunitari; donar-ne trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

6. Declarar d’interès i utilitat municipal les obres per a la reforma interior en 
zones comunitàries sense afectar l’estructura de l’edifici, en un emplaçament de 
les obres inclòs al catàleg de patrimoni amb nivell de protecció individual B, de 
l’edifici carrer Villarroel, 170 (exp. 02-2016CD35028) i, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016, concedir a l’Hospital Clínic i Provincial de 
Barcelona (NIF G08431173) la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generat per l’admissió del comunicat 
diferit d’obres menors tipus I, el 22 d’agost de 2016, donat que les obres s’ajusten 
a allò establert en l’art. 7è de l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016 en 
tant que són promogudes per una entitat de caràcter públic en equipament 
comunitari (clau 7a) i les obres acompleixen una indiscutible funció d’interès social 
com és la realitzada per un equipament sanitari-assistencial; donar trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

7. Declarar d’interès i utilitat municipal les obres per a la substitució dels 
quadres elèctrics general i de la planta subterrània per adequació a normes de 
l’edifici carrer Londres, 55 (exp. 02-2014CI44442) i, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014, concedir a la Diputació de Barcelona, NIF 
P0800000B, la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres generat per l’admissió del comunicat immediat d’obres 
menors tipus II, en data 29 de desembre de 2014 (que suposa una bonificació de 
1.757,26 euros), atès que les obres s’ajusten a allò establert en l’art. 7è de 
l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014 en tant que són promogudes per 
una entitat de caràcter públic en equipament comunitari; donar trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

8. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal les obres de 
segregació dels dos habitatges existents a la planta 3a per a obtenir-ne quatre, 
amb afectació d’estructura, a la Casa Vídua Marfà, situada al passeig de Gràcia 66 
i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, concedir a Inmobiliaria 
Moreto, SL, CIF B08274730, la bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generada per a la concessió de la 
llicència d’obres el 21 de setembre de 2015 (exp. 02-2015LL24994), atès que les 
obres s’ajusten a allò establert a l’art. 7è de l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 de 
l’any 2015 en tant que es realitzen en un edifici catalogat d’interès local amb nivell 
de protecció B; i donar-ne trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents.

9. Declarar d’especial interès públic i utilitat municipal les instal·lacions objecte 
de la llicència d’obres tramitada amb número d’expedient 10-2014LL25146 per a la 
instal·lació d’ascensor i rehabilitació de patis en edifici catalogat a la rambla del 
Poblenou 51; concedir a la comunitat de propietaris de la rambla del Poblenou 51 
la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 
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Obres, d’acord amb allò que estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en 
tant que les obres es realitzen sobre edificis o locals urbanísticament protegits amb 
un nivell de protecció C; i donar-ne trasllat a la Direcció d’Inspecció de l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

b) Proposicions

Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords decisoris que 
seran tractades en les sessions de les corresponents Comissions del Plenari, la 
Comissió de Govern els dóna la seva conformitat retirant el punt número 8.

D) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

E) Mocions

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, es comunica 
la resolució següent:

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Única. Resolució del Gerent de l’IMI, de 21 d’octubre de 2016, que adjudica 
mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, regulació harmonitzada, a 
favor de l’empresa Worldline Iberia, SA, els serveis d’Oficina Tècnica per a la 
governança de les iniciatives i projectes de serveis mòbils de l’Institut Municipal 
d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona (OT OSAM), per un import total de 
416.996,78 (IVA inclòs) i un termini d’execució de 12 mesos.

b) Informes

C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord

Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda:

ALCALDIA

1. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona per al desenvolupament del programa d’atenció integral als membres de 
la Guàrdia Urbana de Barcelona i al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament. Autoritzar i disposar la despesa vinculada a aquest conveni a favor del 
Consorci Mar Parc de salut de Barcelona, amb NIF S0800471E, per la quantitat de 
160.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0401 22610 13014, dels pressupostos 
municipals de 2016, 2017, 2018 i 2019, tot supeditant la despesa a l’existència de 
crèdit suficient i adequat en els pressupostos posteriors a l’actual. Designar el Sr. 
Jordi Samsó i Huerta, gerent de Seguretat i Prevenció, de l'Excm. Ajuntament de 
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Barcelona, per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots els 
documents que se'n derivin. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

Es retira la proposta precedent.

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

2. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona per a desenvolupar accions de 
formació en el marc de l’oferta del Màster de Prevenció, Control i Reacció davant la 
corrupció, Public Compliance, Bon Govern i Bona Administració, d’acord amb el 
text que s’adjunta. Facultar l’Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent 
d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat conveni.

3. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 10 de novembre de 2016.

4. Aprovar el projecte normatiu del nou reglament municipal sobre el registre 
d’enquestes i estudis d’opinió i donar-li el tràmit previst pels articles 108 i 
següents del Reglament Orgànic Municipal.

Es retira la proposta precedent.

5. Aprovar l’expedient núm. 2016/000959 de modificacions de crèdit, 
corresponent a la relació MC-00000152, consistent en transferències de crèdit de 
la pròrroga del pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 
2015, d’import 9.330.522,74 euros dins del Capítol I, derivats de la mobilitat i 
reestructuracions de personal, que recullen les modificacions d’altes i baixes, des 
del 19 de maig fins al 24 d’octubre de 2016 als crèdits assignats, sense que això 
representi una esmena a la quantitat total pressupostada; publicar aquest acord a 
la Gaseta Municipal.

6. Aprovar l’expedient núm. 3-139/2016 de modificacions de crèdit, consistent 
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
provinents del compromís d’ingrés de la Generalitat de Catalunya, derivat del 
“Contracte Programa 2016-2019”, per tal d’atendre despeses del Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD), d’altres serveis socials bàsics, d’acollida i acompanyament 
d’immigrants i d’atenció a la infància i a la adolescència, per un import de 
7.379.080,90 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
16102695; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte d’aquest 
acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.

7. Aprovar l’expedient núm. 3-140/2016 de modificacions de crèdit, consistent 
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 2.430.000,00 euros, 
per atendre despeses de varis projectes que es duen a terme pels diferents agents 
del sector cultural de la ciutat, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable núm. 16102791; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar-
ne compte a la Comissió d’Economia i Hisenda.

8. Aprovar l’expedient núm. 3-142/2016 de modificacions de crèdit, consistent 
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
derivat de l’ingrés provinent de la Generalitat de Catalunya per al fons de foment 
del turisme (corresponent a l’Ajuntament de Barcelona per la recaptació de l’IEET 
en el primer trimestre de 2016) per finançar Projectes Municipals en matèria de 
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Turisme (Casa de l'Aigua), per un import total de 185.000,00 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable 16110295; i publicar aquest acord 
a la Gaseta Municipal. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i 
Hisenda.

9. Aprovar l’expedient núm. 3-143/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 296.986,06 euros, 
per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 16110291; i publicar aquest acord a la 
Gaseta Municipal.

10. Aprovar l’expedient núm. 3-144/2016 de modificacions de crèdit, consistent 
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 539.344,40 euros, 
per atendre despeses de personal corresponents a la regularització de les despeses 
entre diferents Organismes Municipals i l’Ajuntament de Barcelona sobre 
participació en diversos processos selectius, consells escolars i Fons d’Acció Social, 
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 16110391; i 
publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.

11. Aprovar les bases reguladores del concurs per a l'ornamentació nadalenca 
d'aparadors dels comerços de diferents barris de la ciutat de Barcelona. Convocar 
el concurs per a l'ornamentació nadalenca d'aparadors dels comerços de diferents 
barris de la ciutat de Barcelona, destinat a implicar els comerciants de nou barris 
(Bon Pastor, Baró de Viver, Trinitat Vella, Trinitat Nova, Zona Nord (Ciutat 
Meridiana i Torre Baró), Les Roquetes, La Marina i Besós-Maresme) de quatre 
Districtes en la decoració de Nadal de les botigues, amb els objectius i criteris 
establerts en les bases reguladores. Encarregar la gestió del procediment i el 
pagament dels premis a Barcelona Activa SAU SPM, com a ens encarregat de les 
tasques d’assistència tècnica d’implantació en la Segona Edició del Concurs 
d'Aparadors de Nadal.

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ

12. Determinar, d'acord amb allò que disposa l'article 2 de la Normativa sobre 
les instal·lacions d'enllumenat nadalenc a les vies públiques de Barcelona, 
aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 14 d'octubre de 2005, els límits 
del calendari anual de l'enllumenat nadalenc amb les següents assignacions: -
Encesa màxima dia normal: 5 hores. - Encesa màxima dia dijous: 6 hores. -
Encesa màxima divendres i dissabtes: 7 hores. - Encesa màxima dies 
extraordinaris: 8 hores - Temps màxim d'encesa de la campanya: 260 hores. 
Aprovar el calendari de funcionament de les instal·lacions d'enllumenat nadalenc a 
la ciutat de Barcelona: - Període de funcionament de les instal·lacions d'enllumenat 
nadalenc: des del 24 de novembre de 2016 al 6 de gener de 2017, ambdós 
inclosos. - Data i hora de començament: 24 de novembre a les 18:00 hores. -
Horari de funcionament: o De diumenge a dimecres, ambdós inclosos, des de les 
18:00 hores fins a les 23:00 hores, els dijous de les 18:00 a les 24:00 hores, els 
divendres i dissabtes de les 18:00 hores fins a les 01:00 hores. Dies 
extraordinaris: 24, 25 i 31 de desembre i 5 de gener, des de les 18:00 hores fins a 
les 02:00 hores.

13. Aprovar l'acord d’intencions entre l'Ajuntament de Barcelona i Seat SA per 
abordar conjuntament reptes de competitivitat industrial, impuls a la innovació, 
dinamització de l'ecosistema emprenedor i millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans i ciutadanes de Barcelona.
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ÀREA DE DRETS SOCIALS

14. Iniciar el procediment per a l’aprovació del Pla pel dret a l’habitatge de 
Barcelona 2016-2025; sotmetre’l a exposició pública per un termini de 20 dies 
hàbils, a comptar des del següent al de la publicació d’aquest acord en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona; disposar l’obertura d’un procés de participació 
sobre la proposta de Pla, de conformitat amb allò establert a l’article 22 i següents 
de les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana; i donar trasllat del present 
acord i del Pla proposat als Consells Municipals de Districte per tal que emetin el 
seu informe al respecte; tot això en compliment d’allò disposat a l’article 14 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

15. Aprovar el projecte normatiu del Reglament de funcionament intern del 
Consell Assessor Municipal d'Universitats, i donar-li el tràmit previst pels articles 
108 i següents del Reglament Orgànic Municipal.

16. Adjudicar el contracte núm. 16003452, que té per objecte la gestió del 
servei integral municipal d’informació, orientació i assessorament per al 
desenvolupament dels joves de la ciutat de Barcelona que inclou diferents serveis i 
equipaments, durant l'any 2017, per un import de 830.954,30 euros, IVA inclòs, 
de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l’expedient a QSL Serveis Culturals, SLU, amb NIF núm. B60641925, i d’acord amb 
la seva proposició, en ser l’única oferta presentada sotmesa a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l’actual. Disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb 
càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable, 
amb el següent desglossament: 755.413,00 euros de pressupost net i 75.541,30 
euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%. Requerir l’adjudicatari per a la 
formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del 
següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la 
formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de 
la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació 
que impliqui suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la 
suspensió.

17. Alliberar la quantitat de 110.140,90 euros de l'autorització de la despesa 
aprovada per Decret de l’Alcaldia de 21 de juliol de 2016, per un import de 
941.095,20 euros, per satisfer les obligacions econòmiques derivades del contracte 
del servei integral municipal d’informació, orientació i assessorament per al 
desenvolupament dels joves de la ciutat de Barcelona que inclou diferents serveis i 
equipaments, de conformitat amb la baixa licitatòria oferta per l’adjudicatària del 
contracte, QSL Serveis Culturals, SLU, amb núm. de NIF B60641925.

18. Encarregar al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, de conformitat 
amb l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, la gestió d’actuacions per a la promoció del model d’habitatge cooperatiu, 
impulsant la licitació de projectes de cohabitatge en els solars municipals 
següents: al carrer Ulldecona 98 (Sants-Montjuic), passeig de Joan de Borbó, 11 
(Ciutat Vella), Ctra. Sant Cugat, 66e-70e (Horta-Guinardó), carrer Pla dels 
Cirerers, 2b-4 (Nou Barris), carrer Aiguablava, 76 (Nou Barris), carrer Espronceda 
133-135 (Sant Martí) i carrer General Vives, 4-6 (Sarrià-Sant Gervasi), condicionat 
aquesta última finca a deixar sense efecte el dret de superfície existent, i amb les 
determinacions i paràmetres que es fa constar en l’Annex i les fitxes que consten 
en el document tècnic incorporat degudament a l’expedient i que es donen per 
reproduïts. Formalitzar el present acord mitjançant conveni, d'acord amb el 
redactat que consta al document annex, que s'aprova. Facultar el Gerent de Drets 
Socials per a la signatura del present conveni. Publicar-lo en el Butlletí Oficial de la 
Província i en la Gaseta Municipal. 
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ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Districte de les Corts

19. Aprovar l’Addenda al Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la comunitat de propietaris de l’avinguda Pedralbes 46-48, en matèria 
de col·laboració pel desenvolupament del projecte de consolidació estructural de la 
Casa Hurtado i el seu ús com a equipament municipal, de 7 de novembre de 2014, 
a l’efecte d’instal·lar dos elements provisionals a l’immoble comptant amb la 
conformitat dels veïns; facultar l’Il·lm. Sr. Agustí Colom Cabau, Regidor del 
Districte de les Corts, per a la signatura de l’esmentada Addenda del Conveni, així 
com la de tots aquells documents que se’n derivin.

Districte de Gràcia

20. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Associació d'Entitats Cardener, amb NIF G65508228, signat el 28 de novembre de 
2014 per a la Gestió Cívica de l'Equipament Municipal del Casal de Barri Cardener, 
des de l'1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2017 i de conformitat amb la 
clàusula quarta de l'esmentat conveni; ampliar l'autorització i disposició de 
despesa per un import de 10.000,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i 
partida/es indicats en aquest mateix document, condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient per a l'exercici pressupostari del 2017; facultar el Regidor 
del Districte de Gràcia per a la signatura de la formalització de la pròrroga de 
l'esmentat conveni; requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini i en la 
forma indicat en el text del conveni, presenti la documentació justificativa dels fons 
rebuts.

21. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia, amb NIF G63100366, signat el 30 de 
desembre de 2014 per a la Gestió Cívica Centre Cultura La Violeta des d'1 de 
gener de 2017 al 31 de desembre de 2018, de conformitat amb la clàusula quarta 
de l'esmentat conveni; ampliar l'autorització i disposició de despesa per un import 
de 120.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient pels 
exercicis pressupostaris dels anys 2017 i 2018; facultar el Regidor del Districte de 
Gràcia per a la signatura de la formalització de la pròrroga del present conveni; 
requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini i en la forma indicat en el 
text del conveni, presenti la documentació justificativa dels fons rebuts.

22. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Taller 
d'Història de Gràcia Centre d'Estudis, amb NIF G60573219, signat el 30 de 
desembre de 2014 per a la Gestió cívica de dos equipaments municipals: finca 
Sansalvador i refugi de la plaça del Diamant del Districte de Gràcia des de l'1 de 
gener de 2017 a 31 de desembre de 2018 i de conformitat amb la clàusula quarta 
de l'esmentat conveni; ampliar l'autorització i disposició de despesa per un import 
de 80.000,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient pels 
exercicis pressupostaris dels anys 2017 i 2018; facultar el Regidor del Districte de 
Gràcia per a la signatura de la formalització de la pròrroga del present conveni; 
requerir l'entitat beneficiària, per tal que en el termini i en la forma indicat en el 
text del conveni, presenti la documentació justificativa dels fons rebuts.

Districte de Sant Martí

23. Aprovar les bases particulars de la gestió cívica del Casal de Barri Besòs, per 
procediment de pública concurrència; convocar la pública concurrència per a la 
presentació de projectes de gestió cívica, per a la seva adjudicació, mitjançant la 
publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Autoritzar la 
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despesa de 35.000 euros, que anirà a càrrec a la partida 489.03 924.16 06.10 del 
pressupost de l'any 2017, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient 
en el pressupost corresponent, atès que l’execució de la gestió cívica s’iniciarà 
l’exercici següent a la seva autorització.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

Districte de Ciutat Vella

24. Aprovar, de conformitat amb l’article 43 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), el Projecte Modificat Núm.1 de la reurbanització de la plaça Ramon 
Berenguer, El Gran, Fase 2, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic Jurídic, que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 
928.783,88 euros, el 21% de l’IVA inclòs (aquesta diferència de pressupost 
superior a l’aprovat per un import de 913.273,73 euros, IVA inclòs, és deguda a 
que l’import de les obres adjudicades va ser de 723.242,50 euros IVA inclòs, 
derivats de la baixa ofertada per l’adjudicatària de les obres, que sumat a l’import 
de les partides del projecte modificat de 176.924,23 euros IVA inclòs, més el 
control de qualitat i les taxes de les companyies per import de 28.617,15 euros, 
dóna un total de 928.783,88 euros); publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i 
encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

25. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del PMU UA3 als entorns de la 
ronda de Dalt, entre el parc de l’Oreneta i la plaça Alfons Comín al Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona, d’iniciativa publicoprivada, d’acord amb l’Informe 
Tècnic del Projecte de 20 de juny de 2016, que figura a l’expedient administratiu i 
que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import total de 216.946,95 
euros, d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; i sotmetre a 
informació pública el dit projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia 
següent de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOP), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents.

b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 
onze hores i trenta minuts.
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Acords
Acords de la sessió de 17 de novembre de 2016.

Aprovació de l'acta de la sessió de 10 de novembre de 2016.

Part Decisòria

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

1. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Natàlia Mas Tobia (mat. 
74823) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la 
categoria professional de tècnica superior en Psicologia, amb destinació a l'EAIA de 
Nou Barris de la Gerència de Drets Socials, on ocupa el lloc de treball de tècnica 3 
(80.30.SS.20), i l’activitat privada per compte propi d’emissió d’informes pericials 
psicològics en l’àmbit de família. La dedicació professional privada no podrà 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i 
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

2. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Esperanza Gabàs 
Nova (mat. 74694) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, 
amb la categoria professional de tècnica superior en Psicologia, amb destinació al 
Departament de selecció i promoció de la Gerència de Recursos Humans i 
Organització, on ocupa el lloc de treball de tècnica 3 (80.30.GA.20), i l’activitat 
privada, per compte propi, de reeducació psicopedagògica i teràpia psicològica. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal 
de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-
ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció.

4. Prorrogar el contracte que té per objecte Manteniment dels elements de la via 
pública dels Districtes de l'Ajuntament de Barcelona per als anys 2015-2016, amb 
el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat 
laboral, en virtut del que estableix l'art. 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic i la clàusula 3 del PCAP de l'esmentat contracte, des de l’1 de gener de 2017 
al 31 de desembre de 2017; i modificar el contracte en virtut del que preveu la 
clàusula 20 del PCAP de l’esmentat contracte i de l’article 105 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, en atenció a les raons indicades a l’informe de 
26 de setembre de 2016 i 27 de setembre del Cap del Departament de 
Manteniment i Neteja, i segons compareixença signada per les empreses 
adjudicatàries. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa, amb càrrec al 
Pressupost/os i Partida/es indicades en les relacions comptables annexes a aquest 
mateix document, per un import global de 6.544.163,54 euros IVA inclòs, per 
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l’exercici 2017 per donar cobertura a la pròrroga i condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s i per un import 
global d'1.192.594,20 euros IVA inclòs, per donar cobertura a la modificació 
contractual, amb el següent desglossament: - contracte núm. 14006121 (Lot 1: 
Districte de Ciutat Vella), a favor de l’empresa Construcciones y Servicios Faus, 
SA, amb NIF A58869892, per un import de 578.025,00 euros (IVA al 21% inclòs) 
corresponents a la pròrroga i 106.970,49 euros (IVA al 21% inclòs) corresponents 
a la modificació contractual; contracte núm. 14006091 (Lot 2: Districte de 
l’Eixample), a favor de l’empresa Constraula Enginyeria i Obres SAU NIF 
A58142639, per un import de 539.038,25 euros (IVA al 21% inclòs) corresponents 
a la pròrroga i 161.291,87 euros (IVA al 21% inclòs) corresponents a la 
modificació contractual; contracte núm. 14006093 (Lot 3: Districte de Sants-
Montjuïc), a favor de l’empresa Constraula Enginyeria i Obres SAU NIF A58142639, 
per un import de 723.589,99 euros (IVA al 21% inclòs) corresponents a la 
pròrroga i 217.077,00 euros (IVA al 21% inclòs) corresponents a la modificació 
contractual; contracte núm. 14006114 (Lot 4: Districte de les Corts), a favor de 
l’empresa M. I J. Grúas, SA amb NIF A25031576, per un import de 355.931,25 
euros (IVA al 21% inclòs) corresponents a la pròrroga i 80.000,00 euros (IVA al 
21% inclòs) corresponents a la modificació contractual; contracte núm. 14006115 
(Lot 5: Districte de Sarrià-Sant Gervasi), a favor de l’empresa Constraula 
Enginyeria i Obres SAU NIF A58142639, per un import de 687.261,70 euros (IVA 
al 21% inclòs) corresponents a la pròrroga i 19.750,84 euros (IVA al 21% inclòs) 
corresponents a la modificació contractual; contracte núm. 14006116 (Lot 6. 
Districte de Gràcia), a favor de l’empresa la UTE Manteniment via pública Gràcia, 
amb NIF U66427402, per un import de 480.195,03 euros (IVA al 21% inclòs) 
corresponents a la pròrroga i 84.610,00 euros (IVA al 21% inclòs) corresponents a 
la modificació contractual; contracte núm. 14006117 (Lot 7: Districte d’Horta-
Guinardó), a favor de l’empresa Construcciones y Servicios Faus, SA, amb NIF 
A58869892, per un import de 723.167,93 euros (IVA al 21% inclòs) corresponents 
a la pròrroga; contracte núm. 14006118 (Lot 8: Districte de Nou Barris), a favor 
de l’empresa Constraula Enginyeria i Obres SAU NIF A58142639, per un import de 
822.304,05 euros (IVA al 21% inclòs) corresponents a la pròrroga i 246.691,00 
euros (IVA al 21% inclòs) corresponents a la modificació contractual; contracte 
núm. 14006119 (Lot 9: Districte de Sant Andreu), a favor de l’empresa Constraula 
Enginyeria i Obres SAU NIF A58142639, per un import de 659.631,48 euros (IVA 
al 21% inclòs) corresponents a la pròrroga i 127.053,00 euros (IVA al 21% inclòs) 
corresponents a la modificació contractual; contracte núm. 14006120 (Lot 10: 
Districte de Sant Martí), a favor de l’empresa ACSA Obras e Infraestructuras, SA, 
amb NIF A08112716, per un import de 975.018,86 euros (IVA al 21% inclòs) 
corresponents a la pròrroga i 149.150,00 euros (IVA al 21% inclòs) corresponents 
a la modificació contractual; Requerir les empreses adjudicatàries per tal que en el 
termini màxim de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació d'aquesta 
resolució facin efectives, mitjançant l’ingrés a la Tresoreria municipal, en metàl·lic, 
les aportacions pel suport “hot line” i el manteniment tant correctiu com evolutiu 
de l’aplicació informàtica de connexió entre els Districtes, Gerències Municipals i 
l’Institut Municipal d’Informàtica que preveu la clàusula 19 apartat e) del Plec de 
Clàusules Administratives i que correspon al 0,06% de la dotació pressupostària de 
la pròrroga i que correspon a les següent quantitats: Lot 1: 286,62 euros; Lot 2: 
118,53 euros; Lot 3: 358,80 euros; Lot 4: 176,49 euros; Lot 5: 340,79 euros; Lot 
6: 238,11 euros; Lot 7: 358,60 euros; Lot 8: 407,75 euros; Lot 9: 327,09 euros; 
Lot 10: 483,48 euros; reajustin la garantia definitiva per una quantia equivalent al 
5% de l’import net de l’ampliació efectuada, mitjançant l’Ingrés a la Tresoreria 
Municipal, i pels següents imports: Lot 1: 4.420,27 euros; Lot 2: 6.664,95 euros; 
Lot 3: 8.970,12 euros; Lot 4: 3.305,79 euros; Lot 5: 816,15 euros; Lot 6: 
3.496,28; Lot 8:10.193,84; Lot 9: 5.250,12; Lot 10: 6.163,22; i compareguin per 
formalitzar la modificació del contracte a les dependències de la Direcció de 
Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos.

5. Modificar el contracte núm. 14004104 (abans número d’expedient 
20140458), que té per objecte la gestió del Centre per a la Igualtat i Recursos per 
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a Dones (CIRD), en el sentit d’ampliar el seu import en 15.698,51 euros, en virtut 
del que estableix l'art. 105 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la 
clàusula 20 del PCAP de l'esmentat contracte; en atenció a les raons indicades a 
l'informe emès per la Cap del Departament de Transversalitat de Gènere, i segons 
compareixença signada per l'empresa. Autoritzar la disposició de despesa del 
contracte de referència per import de 15.698,51 euros IVA exempt, amb càrrec al 
Pressupost i Partida que s’indica en aquest mateix document i disposar-la a favor 
de Suara-Fundació surt UTE Cird II, NIF U66425927. Requerir l'adjudicatari per tal 
que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta 
notificació, reajusti la garantia definitiva del contracte en 784,93 euros i 
comparegui a formalitzar la modificació del contracte a les dependències de la 
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos.

6. Ratificar l'acord de col·laboració entre la ciutat de Barcelona i la Prefectura de 
Kyoto, que permeti compartir mútuament la informació, coneixement i
experiències i treballar conjuntament per a promoure el desenvolupament 
econòmic i social d'ambdós territoris.

7. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació solidaritat UB, amb NIF G61084950 per al projecte de Recerca per a la 
ciutadania global, Programa de suport al treball de batxillerat que instrumenta 
l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter 
excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general 
reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 
53.000,00 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons 
d'interès públic justificades en els informes que consten a l'expedient. Autoritzar i 
disposar la despesa de 53.000,00 euros a favor de Fundació solidaritat UB per al 
projecte de Recerca per a la ciutadania global. Programa de suport al treball de 
batxillerat, a càrrec de la partida 48903-23291-0701. Requerir l'entitat beneficiària 
per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de 
l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de 
conformitat amb el pacte cinquè del conveni. Facultar el Primer Tinent d'Alcalde, 
Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del present conveni.

8. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Pen 
Català, amb CIF G58255597, per al Projecte Programa Escriptor Acollit, que 
instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb 
caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa 
general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un 
import de 52.000,00 euros. Declarar la no inclusió en convocatòria pública per 
raons d'interès públic justificades en els informes que consten a l'expedient. 
Autoritzar i disposar la despesa per un import de 52.000,00 euros amb càrrec a la 
partida 0701-48903-23291, distribuïts en 26.000,00 euros per a l’any 2016 i 
26.000,00 euros per a l’any 2017, condicionat a l’existència de crèdit suficient i 
adequat, a favor de Pen Català, amb CIF G58255597. Requerir l'entitat beneficiària 
per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de 
l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de 
conformitat amb el pacte cinquè del conveni. Facultar el Primer Tinent d'Alcaldia, 
Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del present conveni.

9. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 17 de novembre de 2016.

10. Aprovar la regulació general dels preus públics municipals, així com els 
preus públics per a l’any 2017 i successius pels següents serveis: 1r. de l’àrea de 
Drets Socials: serveis per a equipaments residencials per a persones amb 
discapacitat; residències, habitatges tutelats i centres de dia per a gent gran; 
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serveis d’atenció domiciliària; serveis d’àpats en companyia per a la gent gran; 
cessió de terrenys d’acampada de la Granja Escola Can Girona; serveis dels 
centres oberts municipals per infants, adolescents i famílies; cessió d’ús temporal 
de sales del Centre d’informació i atenció per a joves; serveis del Centre de 
Recursos i Associacions Juvenils (CRAJ); serveis del Centre d’Allotjament Familiar 
Navas; servei del projecte “Temps de barri, temps per a tu”. 2n. de l’àrea de 
Seguretat i Prevenció: serveis de la Unitat Muntada, la secció canina i la galeria de 
tir de la Guàrdia Urbana; cursos de formació policial i de seguretat realitzats per la 
Guàrdia Urbana, i cursos de formació realitzats pel Servei de Prevenció i Extinció 
d’Incendis i Salvament. 3r: de l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat: serveis de 
recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals i de prestació 
de serveis especials de neteja i recollida de residus municipals; activitats 
d’educació ambiental de l’Àrea de Medi Ambient i altres prestacions de serveis i 
cessions d’espais del sector de medi ambient, i serveis culturals i lloguer d’espais 
del Pavelló Mies van der Rohe. 4t. de l’àrea de Recursos: activitats culturals de 
cursos, seminaris i congressos prestades per l’arxiu municipal contemporani, els 
arxius municipals dels Districtes i els arxius centrals dels sectors, i per als serveis 
de reproducció i comunicació de documents, sense caràcter d’expedient 
administratiu, produïts per l’Ajuntament de Barcelona i prestats per l’Arxiu 
municipal contemporani, els arxius municipals dels Districtes i els arxius centrals 
dels sectors. publicar aquest acord i el text íntegre de la regulació general i dels 
preus públics al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

11. Aprovar les tarifes per a l’any 2017 i successius, del sistema de transport 
públic individualitzat mitjançant bicicletes denominat Bicing; del Parc Zoològic de 
Barcelona; del Parc d’atraccions del Tibidabo; dels accessos a la zona monumental 
del Parc Güell; dels drets d’explotació de documentació sense caràcter 
administratiu de l’arxiu municipal Contemporani de Barcelona, els arxius 
municipals de Districte i els arxius centrals dels Sectors, sense perjudici de la 
documentació d'origen públic regulada en l'ordenança fiscal núm. 3.1 Taxes per 
serveis generals; d’utilització dels llocs de venda i de l’expedició de títols 
habilitants dels llocs de venda del Mercat Central de Fruites i Hortalisses i del 
Mercat Central del Peix, i d’accés a la unitat alimentària de Mercabarna. Publicar
aquest acord i el text íntegre de la regulació general i dels preus públics al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona.

12. Encarregar al Patronat Municipal de l’Habitatge la gestió i administració dels 
catorze habitatges situats a la finca del passeig Joan de Borbó núms. 44-45 
(finques registrals 12.405 12.407, 12.409, 12.411, 12.413, 12.415, 12.417, 
12.419, 12.421, 12.423, 12.425, 12.427, 12.429 i 12.431 del Registre de la 
propietat núm. 24 de Barcelona), amb la finalitat de destinar-los a lloguer social.

13. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Associació de veïns i veïnes del barri de Sant Antoni per a l’autorització d’ús d’un 
espai de la finca municipal situada del carrer Viladomat núm. 75 planta baixa, amb 
la finalitat de fomentar la cultura popular d’arrel tradicional del barri de Sant 
Antoni; com a conseqüència, autoritzar l’esmentada ocupació, segons els termes 
derivats del conveni; i facultar l’Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, regidora del 
Districte de l’Eixample, per a la seva signatura.

14. Aprovar l’expedient núm. 3-145/2016 de modificacions de crèdit, consistent 
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
derivat de l’ingrés provinent de la Generalitat de Catalunya per al fons de foment 
del turisme (corresponent a l’Ajuntament de Barcelona per la recaptació de l’IEET 
en el primer trimestre de 2016) per finançar el projecte "Implantació Led's colors 
cascada 1 EMC" (Fonts Maria Cristina), per un import total de 28.000,00 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable 16110495; i publicar aquest acord
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a la Gaseta Municipal. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i 
Hisenda.

15. Aprovar l’expedient núm. 3-146/2016 de modificacions de crèdit, consistent 
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 65.422,00 euros, per 
atendre transferències de crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 16110791; i publicar aquest acord a la 
Gaseta Municipal.

16. Aprovar l’expedient núm. 3-147/2016 de modificacions de crèdit, consistent 
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
provinents dels ingressos de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per destinar a 
despeses d’emergències socials segons Conveni Programa CUESB per als exercicis 
2015 i 2016, per un import de 114.352,27 euros, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 16110795; i publicar aquest acord a la Gaseta 
Municipal. donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ

17. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i PIMEC 
Comerç, amb CIF G1512257, per al desenvolupament del Pla d'actuació per a l'any 
2016, dirigit a la integració dels comerciants nouvinguts, la realització de l'estudi 
comparatiu sobre la regulació municipal de l'activitat comercial de la venda no 
sedentària en l'espai públic a diferents ciutats i el pla de millora del comerç 
sostenible, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió
directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la 
normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, 
per un import de 46.000,00 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública 
per raons d'interès públic justificades en els informes que consten a l'expedient. 
Autoritzar i disposar la despesa 46.000 euros amb càrrec a la partida 48903-
43141-0701. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 
mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la 
justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del 
conveni. Facultar la Regidora de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona, 
Montserrat Ballarín Espuña, per a la signatura del present conveni.

ÀREA DE DRETS SOCIALS

18. Adjudicar el contracte núm. 16002509, que té per objecte la gestió de 
l’equipament integral Nou Barris: servei d’acolliment diürn i servei d’acolliment 
residencial de primera acollida per a persones sense llar i el foment de la inserció 
laboral de les persones en risc d’exclusió, durant els anys 2017, 2018, 2019 i 
2020, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l’expedient a Creu Roja Espanyola, amb NIF núm. Q2866001G, i d’acord amb la 
seva proposició en ser l’oferta econòmicament més avantatjosa, sotmès a la 
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
posteriors a l’actual. Disposar a favor de l’adjudicatari la quantitat de 5.946.241,29 
euros, exempt d’IVA, amb càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en 
el document comptable, d’acord amb els preus següents: preu global pel servei 
d’allotjament nocturn i atenció socioeducativa i sanitària i servei del centre de dia: 
3.990.592,49 euros, exempt d’IVA. Servei de manutenció i higiene nocturna i 
matinal: 8,1576 euros, exempt d’IVA. Servei d’alimentació al migdia: 6,4934 
euros, exempt d’IVA. Servei d’higiene (dutxes i rober): 8,8634 euros, exempt 
d’IVA. Servei d’integració social: 16,4640 euros, exempt d’IVA. Requerir 
l’adjudicatari per a la formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies 
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naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui suspensió de la formalització o s’hagués 
acordat l’aixecament de la suspensió. Donar-ne compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports.

19. Alliberar la quantitat de 839.973,40 euros de l’autorització de la despesa 
aprovada per acord de la Comissió de Govern, de 14 de juliol de 2016, per un 
import de 6.786.214,69 euros, per satisfer les obligacions econòmiques derivades 
del contracte de gestió de l’equipament integral Nou Barris: servei d’acolliment 
diürn i servei d’acolliment residencial nocturn de primera acollida per a persones 
sense llar i el foment de la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió, 
corresponent a la baixa licitatòria i a l’import previst de l’IVA del servei, de 
conformitat amb l’oferta presentada per l’adjudicatària de l’esmentat contracte,
Creu Roja Espanyola, amb NIF núm. Q2866001G, entitat exempta d’IVA.

20. Excloure de la licitació l’oferta presentada per l’empresa Ontime Transporte 
y Logística, S.L., amb NIF núm. B-85720290, per haver incorporat dins del sobre 
núm. 1 el document de millores tècniques de qualitat que és un dels criteris 
d’adjudicació avaluables de forma automàtica i que aporta informació 
transcendental de la seva oferta econòmica, de conformitat amb la clàusula 7 del 
Plec de clàusules administratives particulars, l’article 22.1.b) del Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic i l’Acta de la Mesa de Contractació 
celebrada el dia 23 de setembre de 2016. Adjudicar el contracte núm. 16003523, 
que té per objecte la prestació dels serveis de recollida, transport, 
emmagatzematge i custodia provisional de béns i estris procedents de 
desnonaments judicials o de situacions d’emergència que a criteri dels serveis 
socials requereixin aquests serveis, i posterior tractament de residus i el foment de 
la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió social, durant els anys 2017, 
2018, 2019 i 2020, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 
continguda en l’expedient a l’empresa Aliance-Brother, SL, amb NIF núm. 
B58296955, i d’acord amb la seva proposició en ser l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 
suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. Disposar a favor de l’adjudicatari 
la quantitat de 7.002.490,22 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i als 
pressupostos que s’indiquen en el document comptable, d’acord amb els preus 
unitaris següents: magatzem (m3 i mes d’estada de servei de magatzem): 3,50 
euros, IVA no inclòs, residus (m3 de tractament de residus): 3 euros, IVA no 
inclòs, transport-camió (hora camió): 14 euros, IVA no inclòs, transport-operari 
(hora operari): 14 euros, IVA no inclòs; requerir l’adjudicatari per a la formalització 
del contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de 
la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre 
que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui 
suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. 
Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

21. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Emmaús 
Obra Solidària, amb NIF G66711011, per a l’execució del projecte “Menjador Social 
Emmaús per a famílies”, per intentar pal·liar les necessitats alimentàries i millorar 
els hàbits relacionals i socials, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de 
concessió directa de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la normativa general 
reguladora de les subvencions, per un import de 40.320,00 euros. Declarar la no-
inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els 
informes que consten en l’expedient. Autoritzar i disposar a favor de la Fundació 
Emmaús Obra Solidària, amb NIF G6671101, la despesa total de 40.320,00 euros 
a càrrec de la partida 0201 48903 23144 del pressupost de l’any 2016 del 



6392 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 31 30-11-2016

 

Departament d’Atenció a Persones Vulnerables, import total equivalent al 32,44% 
del cost total del projecte (124.300 euros). Requerir l’entitat beneficiària per tal 
que en un termini no superior als tres mesos des de la finalització del projecte 
presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte 
setè del conveni. Facultar l'Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de Drets Socials 
de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la 
de tots aquells documents que se’n derivin.

22. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Taula d’entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, amb NIF G63371421, per a l’execució del 
projecte “mSocial”, per ampliar i potenciar el valor social del telèfon mòbil, que 
instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de conformitat amb 
els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, per un 
import de 172.575,00 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per 
raons d’interès públic justificades en els informes que consten en l’expedient. 
Autoritzar i disposar a favor de Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, amb NIF G63371421 la despesa total de 172.575,00 euros dels quals 
63.971,00 euros del pressupost de l’any 2016 de la partida 0201 23034 48903 de 
la Direcció d’Estratègia i Innovació, i 50.474,00 euros del pressupost de l’any 2017 
i 58.130 euros del pressupost de l’any 2018, condicionat a l’existència de crèdit 
adequat i suficient, import total equivalent al 33% del cost total del projecte 
(522.950,00 euros). Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un termini no 
superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de cada any, presenti 
la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del 
conveni. Facultar l'Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de Drets Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de 
tots aquells documents que se’n derivin.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Districte de l'Eixample

23. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 
2.617,29 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, a favor de Ludic3, SCCL, amb NIF F60475902, per a cost de les 
quotes dels tallers realitzats per a persones en situació d’atur al CC Urgell durant el 
primer trimestre de l’any 2016.

24. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 
1.388,43 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, a favor de Serveis a les persones Encís, SCCL, amb NIF 
F60137411, per a cost de les quotes dels tallers realitzats per a persones en 
situació d’atur al CC Sagrada Família, durant el primer trimestre de 2016.

25. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 
1.044,83 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, a favor de Transit Projectes, SL, amb NIF B-59489351, per a 
cost de les quotes dels tallers realitzats per a persones en situació d’atur al CC
Cotxeres Borrell, durant el primer trimestre de l’any 2016.

Districte d'Horta-Guinardó

26. Aprovar l’Addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Barcelona (Districte d'Horta-Guinardó) i el Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, amb NIF P0800066C, per realitzacions i manteniment de franges de 
protecció en zones urbanitzades i altres tasques de prevenció al Parc Natural de 
Collserola, aprovat per la Comissió de Govern de 2 de juny de 2016, de 
conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients d'autorització de 
l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i 
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institucions aprovada per decret d'Alcaldia el 27 d'abril de 2011; facultar l'Ima. 
Sra. Mercedes Vidal Lago, Regidora del Districte d'Horta-Guinardó, per a la 
signatura de l’Addenda d’aquest conveni.

Districte de Nou Barris

27. Prorrogar el contracte que té per objecte la gestió de la Xarxa dels 
equipaments municipals en el lleure del Districte de Nou Barris, pel període de l'1 
de gener fins al 31 d'agost de 2017, adjudicat a Calaix de Cultura, SL, NIF 
B63033740. Ampliar l'autorització i disposició de despesa de l'esmentat contracte 
per un import de 314.116,00 euros, essent l'import net 285.560,00 euros i l'import 
de 28.556,00 euros, IVA al 10%, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es 
indicades en aquest mateix document, condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s; i disposar-la a favor de 
Calaix de Cultura, SL, NIF B63033740. Requerir l'adjudicatari per tal que, en el 
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, 
comparegui per formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències 
Departament de Recursos Interns.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

28. Excloure als licitadors Qualiconsult, UTE Enertika-Prodair i la UTE Enllumenat 
SGS Tecnos-Bac Engineering per no haver donat resposta, o haver-ho fet fora de 
termini, al requeriment d’esmena efectuat i, per tant, per no acreditar la capacitat, 
aptitud i solvència requerida al Plec de Clàusules Administratives; adjudicar, el 
contracte núm. 16001721, que té per objecte l’assistència tècnica i el control de 
qualitat del contracte de manteniment de l’enllumenat públic de Barcelona (2016-
19), per un import de 775.473,85 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la 
proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Ingenieros Emetres 
S.L.P. amb NIF B60626397, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada 
l'oferta més avantatjosa amb una baixa del 36,70%, sotmès a la condició 
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l'actual; disposar a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb 
càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix 
document amb el següent desglossament: import adjudicació 640.887,48 euros; 
tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 134.586,37 euros; formalitzar 
el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre 
que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió; 
designar com a responsable del contracte la Sra. Luisa Cabezas, Cap del 
departament d’Enllumenat.

29. Anul·lar part de l'autorització de despesa del contracte núm. 16001721 que 
té per objecte l’assistència tècnica i el control de qualitat del contracte de 
manteniment de l’enllumenat públic de Barcelona (2016-19) per un import de 
449.603,32 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest 
mateix document.

30. Aprovar, de conformitat amb la resolució de Parcs i Jardins de Barcelona, 
I.M., de 9 de novembre de 2016, les bases i la convocatòria de l’oferta pública 
d’ocupació per a l’any 2016 de 24 places corresponents a la categoria d’auxiliar de 
jardiner/a. Publicar-les al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com una referència al Butlletí Oficial de 
l’Estat.

31. Resoldre el contracte núm. 13005490, de conformitat amb els articles 
223.b). del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), per estar en concurs 
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de creditors adjudicatari de les obres, Atilmo Serv. SA (anteriorment F. Closa 
Alegret, SA), amb NIF A08586323, pels motius que consten a l’informe tècnic de 
17 d’octubre de 2016. Aprovar la certificació final d'obra de l'esmentat contracte, 
per un import de 77.070,07 euros (IVA inclòs), i que té per objecte les obres de 
conservació i manteniment dels edificis i instal·lacions artístics, 2014-2016. 
Mantenir la garantia definitiva fins a la finalització del període de garantia del 
contracte, que és d'1 any a comptar des de la recepció de les obres, i en tot cas 
fins que hi hagi resolució ferma sobre la declaració del concurs com a fortuïta o 
culpable als efectes assenyalats a l’article 225.4 del TRLCSP. Anul·lar part de 
l'autorització i disposició de despesa de l’esmentat contracte per un import de 
622.335,69 euros, amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en aquest mateix 
document.

Districte de Sants-Montjuïc

32. Aprovar definitivament el “Projecte d’urbanització d’obertura del carrer 
Diputació entre el carrer Tarragona i el carrer de la Creu Coberta” al Districte de 
Sants-Montjuïc, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del 
Projecte de 16 de juny de 2016, que figura a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import de 822.375,47 euros, més el 
21% d’IVA; d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; i publicar 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en un diari dels 
de més circulació de la província, a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament; notificar-ho als interessats en aquest procediment; i encarregar a 
BAGURSA la gestió de l’actuació.

33. Encarregar a la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA (BAGUR-
SA), la gestió per a la formulació i execució fins a la seva finalització, del Projecte 
d’urbanització del Polígon d’actuació urbanística del Pla especial urbanístic i de 
millora urbana de l’entorn dels Jardins de Màlaga, i per a l’execució, fins a la seva 
finalització, del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat cooperació, del Polígon 
d’actuació urbanística esmentat, en els termes de l’informe de 31 d’octubre de 
2016 del Departament de Projectes de Gestió Urbanística obrant a l’expedient i que 
es dóna per íntegrament reproduït, i a l’empara d’allò establert a l’article 11.1 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, i amb els límits 
establerts a l’article 11.2 de la mateixa Llei. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i a un dels diaris de més circulació de la mateixa 
província.

34. Encarregar a la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA (BAGUR-
SA), la gestió per a la formulació i execució fins a la seva finalització, del Projecte 
d’urbanització del Polígon d’actuació urbanística discontinu de la Modificació 
puntual del Pla general Metropolità a l’àmbit del Mas de Can Clos i el seu entorn, i 
per a l’execució, fins a la seva finalització, del Projecte de reparcel·lació, en la 
modalitat cooperació, del Polígon d’actuació urbanística discontinu esmentat, en els 
termes de l’informe de 31 d’octubre de 2016 del Departament de Projectes de 
Gestió Urbanística obrant a l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït, i a 
l’empara d’allò establert a l’article 11.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
jurídic del sector públic, i amb els límits establerts a l’article 11.2 de la mateixa 
Llei. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a un dels 
diaris de més circulació de la mateixa província.

35. Aprovar inicialment, a l’empara de l’article 119.2.a del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el 
Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del Polígon 
d’actuació urbanística A de la Modificació del Pla General Metropolità al carrer Juan 
de Sada i el seu entorn, formulat per la Junta de Compensació constituïda a 
l’efecte, amb les observacions contingudes a l’informe de 26 d’octubre de 2016 del 
Departament de Projectes de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística que 
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consta en l’expedient, en els mateixos termes que es donen per reproduïts. 
Sotmetre’l a informació pública durant el termini d’un mes per a al·legacions, 
mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un 
diari dels de més circulació de la província i al Tauler d’edictes de la Corporació, 
amb audiència simultània a les persones interessades pel mateix termini, amb 
notificació personal.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

36. Declarar la caducitat, de conformitat amb l’article 92.1de la Llei 30/1992, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, de la tramitació del Pla Especial d’assignació d'ús i ordenació de volums de 
la parcel·la qualificada d'equipament sanitari assistencial al carrer d'Alfons XII 
cantonada amb carrer dels Madrazo en el barri de Sarrià-Sant Gervasi de 
Barcelona, promogut per Peromoinver, SL, atesa l’existència de motius 
determinants per a la declaració de caducitat, fonamentats a l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament; que consta a l’expedient i, a efectes de 
motivació, s’incorpora a aquest acord; notificar aquest acord als promotors del Pla; 
i procedir a l’arxiu de les actuacions.

37. Resoldre el contracte núm. 13005601, de conformitat amb els articles 
223.b) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), per estar en concurs 
de creditors l'adjudicatari de les obres, Atilmo Serv., SA (anteriorment F. Closa 
Alegret, SA), amb NIF A08586323, pels motius que consten a l’informe tècnic de 
17 d’octubre de 2016. Aprovar la certificació final d'obra de l'esmentat contracte, 
per un import de 24.233,20 euros (IVA inclòs), i que té per objecte les obres de 
conservació i manteniment del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (2014-
2016). Mantenir la garantia definitiva fins a la finalització del període de garantia 
del contracte, que és d'1 any a comptar des de la recepció de les obres, i en tot 
cas fins que hi hagi resolució ferma sobre la declaració del concurs com a fortuïta o 
culpable als efectes assenyalats a l’article 225.4 del TRLCSP. Anul·lar part de 
l'autorització i disposició de despesa de l’esmentat contracte per un import de 
223.695,95 euros (IVA inclòs), amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en 
aquest mateix document.

Districte de Nou Barris

38. Aprovar, de conformitat amb l’article 43 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), el Projecte Modificat de les actuacions de millora de les infraestructures i 
els espais públics de Ciutat Meridiana, Part III: reurbanització del carrer 
Pedraforca, al Districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe 
Tècnic Jurídic, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es 
dóna per reproduït, per un import d’1.377.249,02 euros, el 21% de l’IVA inclòs 
(aquesta diferència de pressupost inferior a l’aprovat per un import d’1.561.482,17 
euros, IVA inclòs, és deguda a que l’import de les obres adjudicades va ser 
d’1.148.856,38 euros IVA inclòs, derivats de la baixa ofertada per l’adjudicatària 
de les obres, que sumat a l’import de les partides del projecte modificat de 
228.392,64 euros, dóna un total d’1.377.249,02 euros); publicar aquest acord al 
Butlletí Oficial de la Província (BOPB), en un diari dels de més circulació de 
Catalunya, a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i 
encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.

Districte de Sant Martí

39. Aprovar la dissolució de l’Associació Administrativa de Cooperació de la 
Unitat d’Actuació número 1 del Pla Especial de reforma Interior del Sector Parc 
Central, a l’empara de l'article 195 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s'aprovà el Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, sens perjudici de la 
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posterior liquidació per part de la Comissió Delegada de la pròpia entitat. 
Traslladar la certificació d'aquest acord a la Direcció General d'Ordenació del 
Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per procedir a inscriure la 
dissolució de l’Associació Administrativa de Cooperació de la Unitat d’Actuació 
número 1 del Pla Especial de reforma Interior del Sector Parc Central en el Registre 
d'Entitats Col·laboradores. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la 
Província i en un dels diaris de major circulació de la Província i notificar-lo 
individualment als interessats. donar compte d'aquest acord a la Comissió
d’Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat.

40. Aprovar l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, el Patronat 
Municipal de l’Habitatge i Districlima, per tal que l’edifici de protecció oficial 
construït pel Patronat al carrer Bolívia, 45 es connecti a la xarxa de fred i calor 
existent gestionada per Districlima, i es porti a terme un seguiment del seu 
comportament energètic. Facultar el gerent d’Ecologia Urbana, per la seva 
signatura.
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COMISSIONS DEL CONSELL MUNICIPAL

Actes
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports

Acta de la sessió del 20 d'octubre de 2016, aprovada el 15 de novembre

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 20 d'octubre de 
2016, s'hi reuneix la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, sota la 
presidència de la Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés. Hi assisteixen les Imes. Sres. 
i els Ims. Srs.: Laia Ortiz Castellví, Josep Maria Montaner Martorell, Maite Fandos i 
Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Marilén Barceló Verea, 
Koldo Blanco Uzquiano, Juanjo Puigcorbé i Benaiges, Carmen Andrés Añón, 
Ángeles Esteller Ruedas i Maria Rovira Torrens, assistits per l'assessora jurídica, 
Sra. Teresa Ordóñez Rivero, que actua per delegació del secretari general i que 
certifica.

També hi són presents els Ims. Srs. Jaume Collboni i Cuadrado, Raimond Blasi i 
Navarro, i Santiago Alonso Beltran.

Igualment, hi són presents els Srs.: Ricard Vinyes i Ribas, comissionat de 
Programes de Memòria; Miquel Àngel Essomba Gelabert, comissionat d’Educació i 
Universitats, i la Sra. Gemma Tarafa Orpinell, comissionada de Salut.

No hi assisteixen les Imes. Sres.: Mercedes Vidal Lago, Laura Pérez Castaño, 
Mercè Homs i Molist.

S'obre la sessió a les 16.33 h.

I) Aprovació de les actes de les sessions anteriors: ordinària de 20 de setembre de 
2016 i extraordinària de 10 d’octubre de 2016

S'aproven.

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen les 
resolucions següents:

1. Del gerent municipal, de 22 de setembre de 2016, que adjudica a Televida, 
Servicios Sociosanitarios el contracte per al desplegament i gestió del Servei 
Vincles amb la incorporació de 1.000 usuaris, per als exercicis 2016-2017, i per un 
import de 427.353,00 euros.

2. Del gerent municipal, de 7 d'octubre de 2016, que adjudica a la Fundació 
Salut i Comunitat el contracte per a la gestió de l'estratègia municipal de prevenció 
primària de la violència masclista en l'entorn educatiu, per als exercicis 2016-
2017, i per un import de 51.057,53 euros.

3. Districte de Ciutat Vella. Del gerent municipal, de 18 d'agost de 2016, que 
adjudica a l'Associació Voxprima el contracte relatiu a la gestió del programa 
Pictoescriptura, per als exercicis 2016-2018, i per un import de 85.663,78 euros.

4. Districte de les Corts. Del gerent municipal, de 30 de setembre de 2016, que 
adjudica a la Fundació Pia Institut Pere Tarrés el contracte per al servei de 
promoció, dinamització i organització d'activitats infantils i familiars, d'educació en 
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el lleure i de participació en la ludoteca Guitard, per als exercicis 2016-2018, i per 
un import de 190.440,00 euros.

5. Districte de Sant Andreu. Del gerent municipal, de 28 de setembre de 2016, 
que aprova els Plecs de clàusules, autoritza despesa i inicia l'expedient per a la 
contractació del servei d'intervenció per convivència en espai públic del Districte de 
Sant Andreu, per als exercicis 2016-2018, i per un import de 146.655,30 euros.

6. Districte de Sant Andreu. Del gerent municipal, de 28 de setembre de 2016, 
que aprova els Plecs de clàusules, autoritza despesa i inicia l'expedient per a la 
contractació del servei d'intercanviador i sala adolescents Espai Jove Garcilaso, per 
als exercicis 2016-2017, i per un import de 125.778,17 euros.

7. Districte de Sant Martí. Del gerent municipal, de 7 d'octubre de 2016, que 
aprova els Plecs de clàusules, autoritza despesa i inicia l'expedient per a la gestió i 
dinamització del programa "Annisa", per als exercicis 2017-2018, i per un import 
de 90.508,00 euros.

Acord de la Comissió de Govern de 22 de setembre de 2016:

8. Aprovar inicialment els Plecs de condicions tècniques i el de clàusules 
administratives particulars i annexos que han de regir el contracte número 
16C00023, que té per objecte la gestió de serveis públics, en la modalitat de 
concessió, per a la gestió del camp de futbol de l’Àliga del Districte de Gràcia, fins 
al 30 de juny de 2020, d'acord amb el que determinen els articles 249.5 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC) i 232 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals; i 
sotmetre´l a informació pública durant un termini de 20 dies naturals a partir del 
següent al de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, d'acord 
amb l'assenyalat als esmentats articles; tenir-lo per aprovat definitivament, 
sempre que no s'hagin formulat al·legacions en el termini d'informació pública que
facin palesa la necessitat d'introduir-hi modificacions o a la suspensió de la 
licitació; iniciar simultàniament els tràmits per a l'adjudicació, mitjançant 
procediment obert, d'acord amb les prescripcions contingudes als articles 157 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic; i donar-ne compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports.

Acord de la Comissió de Govern de 29 de setembre de 2016:

9. Iniciar l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de la 
gestió del Servei d’Orientació i Acompanyament per a persones immigrades 
(SOAPI), d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, i el foment 
de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, a 
partir del dia 1 de gener de 2017 o del dia següent al de la seva formalització, si és 
posterior, fins al 31 de desembre de 2018, amb núm. de contracte 16004061, 
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un 
pressupost total de licitació de 808.601,98 euros, IVA inclòs; aprovar les 
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; convocar 
la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar l’esmentada quantitat amb càrrec a 
la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en el document comptable, 
amb el següent desglossament: 668.266,10 euros de pressupost net i 140.335,88 
euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 21%; condicionada a l’existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponents. Donar compte 
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

b) Mesures de govern
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A la Comissió:

1. Barcelona i Universitat: Un objectiu comú.

El Sr. Essomba explica que, per al Govern municipal, és una fita important poder 
presentar una mesura de govern sobre universitats, anomenada «Barcelona i 
universitat: un objectiu comú» perquè creuen que aquest lema resumeix la política 
municipal que volen dur a terme per donar suport al món de la universitat. Afirma 
que es planteja una universitat plenament integrada a la ciutat i una ciutat 
plenament integrada en la dinàmica universitària, i fer això de manera 
col·laborativa i compartida entre el conjunt dels actors d’aquest àmbit.

Assenyala que la mesura conté set actuacions. Manifesta que la primera és la 
posada en marxa del Consell Assessor Municipal d’Universitats (CAMU), que és una 
iniciativa del mandat anterior que han volgut desenvolupar i dotar de contingut i
que en aquests moments està en fase de revisió jurídica i procediment 
administratiu. Explica que volen que aquest Consell sigui la veu i l’expressió del 
conjunt de la comunitat universitària de la ciutat i que, per tant, esdevingui un 
espai de participació real i sigui útil per orientar les polítiques de l’Ajuntament en 
aquest àmbit des d’una dimensió plural. 

Afirma que la segona actuació té a veure amb la potenciació i el desplegament 
de l’article 125 de la Carta Municipal, relatiu a la representació de l’Ajuntament en 
els consells socials de les universitats de la ciutat més la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Manifesta que, en aquest sentit, ja han procedit a substituir les 
persones en el conjunt d’aquests consells socials i a fomentar una millor articulació 
del treball i les mesures que poden desenvolupar, no només des del punt de vista 
d’una millor comunicació del que volen promoure com a Ajuntament en el marc 
d’aquest òrgan universitari, sinó també de retorn d’allò que es treballa en els 
consells socials de cara a l’Ajuntament. 

Assenyala que la tercera actuació consisteix a promoure polítiques d’equitat i de 
retorn social de l’activitat universitària a la ciutat. En relació amb això, es refereix 
al programa Prometheus, que té com a objectiu facilitar l’accés a la universitat a 
estudiants que tenen situacions socioeconòmiques desfavorables, amb una dotació 
d’uns 30.000 euros per a aquest any; i a l’impuls de la línia de mentoria social i de 
l’educació cívica de l’alumnat universitari per fomentar una formació més integral 
més enllà de la mateixa formació acadèmica. 

Afirma que la quarta actuació consisteix a desenvolupar una actuació més 
proactiva en l’àmbit de la recerca. Destaca que la ciutat, que compta amb un gran 
nombre de parcs i instituts de recerca, ha de tenir la capacitat de donar resposta a 
les necessitats que aquests centres plantegen i d’ordenar les diferents demandes 
d’aquests centres amb relació a aquesta dimensió. En aquest sentit, manifesta que 
cal intentar treballar perquè els diferents parcs i instituts de recerca puguin tenir 
una aproximació endreçada a les instàncies municipals. 

Assenyala que la cinquena actuació té a veure amb el desenvolupament
d’infraestructures ciutadanes i universitàries. Afirma que es proposen fer un pla 
d’usos dels equipaments universitaris, i facilitar i afavorir que les persones de la 
comunitat universitària disposin dels locals necessaris per desenvolupar la seva 
activitat. 

Manifesta que la sisena actuació tracta de la mobilitat d’estudiants, personal 
investigador i professorat. Pel que fa a això, recorda el compromís del Govern en 
aquest àmbit a partir d’una proposició aprovada el mes d’octubre. 

Afirma que la setena actuació fa referència a tot allò que té a veure amb la 
contribució de la universitat a l’educació al llarg de tota la vida, com l’obertura del
conjunt de l’educació a les persones adultes, la connexió amb els diferents nivells 
del sistema educatiu i la potenciació de les aules d’extensió universitària per a la 
gent gran. 

Explica que la mesura té una dotació pressupostària global de 768.000 euros,
amb 600.000 euros anuals vinculats al capítol 4 i 168.000 euros vinculats als
capítols 1 i 2. 
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El Sr. Ardanuy agraeix la presentació de la mesura de govern, i opina que es 
tracta més aviat d’un informe, o una «carta d’intencions» del comissionat respecte 
a la relació de l’Ajuntament amb el món universitari i de la recerca. Remarca que 
les mesures de govern han de contenir explícitament els recursos per desenvolupar 
les idees que plantegen, i que els grups de l’oposició han de poder disposar 
d’aquesta informació per poder debatre les mesures de la manera més acurada 
possible. En relació amb això, explica que noten sempre una certa improvisació en 
el desenvolupament d’aquests documents i que això els sorprèn. 

Manifesta que el Grup Municipal de CiU comparteix alguns elements que planteja 
la mesura de govern, encara que sigui parcialment. Opina que el Consell Municipal 
Assessor d’Universitats és una bona eina per buscar el punt de connexió necessari 
per convertir la ciutat de Barcelona en una ciutat universitària, i no únicament una 
ciutat amb universitats. Assenyala que les necessitats de la universitat i les visions 
de la ciutat sovint han discorregut en paral·lel, i que cal fer-les confluir. A més, 
afirma que aquest Consell no ha de servir només per compartir visions, sinó també 
per desenvolupar polítiques conjuntament. Agraeix que el comissionat tingui en 
compte aquesta aportació del mandat anterior i, alhora, l’anima a desenvolupar-la
juntament amb els grups municipals. D’altra banda, demana que, més enllà del 
procediment reglamentari establert, se’ls faci arribar també l’anàlisi que fan els 
serveis jurídics municipals sobre aquest òrgan.

Afirma que cal dialogar molt amb les universitats i respectar la seva autonomia 
universitària, i ser molt col·laboratius amb les administracions que tenen 
competències en matèria d’universitat i recerca, com la Secretaria d’Universitats i 
Recerca. En relació amb això, opina que no només es tracta d’assistir a actes i 
cursos i dir què farà l’Ajuntament, sinó també de reunir-se amb el secretari i amb 
els directors per alinear polítiques. Assenyala que algunes d’aquestes polítiques
són molt interessants, com les relatives als doctorats industrials i a altres 
qüestions que no figuren en la mesura.

La Sra. Barceló manifesta que agraeix al Sr. Essomba la «declaració 
d’intencions» que ha presentat, però que hi manca concreció. En aquest sentit, 
assenyala que la mesura no conté un cronograma ni un pressupost, tot i que s’hagi 
esmentat verbalment. Destaca que l’àmbit universitari és molt important perquè la 
ciutat acull molts estudiants i és una de les ciutats preferides pels estudiants 
d’Erasmus, però que un projecte sobre aquest àmbit requereix mesures concretes. 
A més, opina que la part de la mesura dedicada a la història de la universitat a la 
ciutat és innecessària, i que val més deixar de banda les reflexions personals i fer 
una mesura que expliciti clarament les aportacions i la implicació de l’Ajuntament 
en el món universitari.

Pregunta quines són les polítiques d’activació i les aportacions al Barcelona 
Centre Universitari, ja que té una importància primordial per a la ciutat. D’altra 
banda, pregunta si el Govern ha pensat incloure les clàusules socials en les 
empreses que treballen amb l’Ajuntament per incorporar estudiants en els llocs de 
treball. Pel que fa a això, assenyala que la mesura fa referència a la necessitat que 
el món universitari pugui accedir al treball, però que cal fer propostes concretes, 
dialogar amb els grups, fer una aposta i dur-la a terme. 

Recorda que a l’abril del 2016 el Grup Municipal de C’s va preguntar al 
comissionat per l’estat del conveni de l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat de 
Barcelona en el marc del Pla de xoc contra l’atur juvenil que es va fer en el mandat 
anterior, ja que el 31 de desembre hi havia la possibilitat de fer una pròrroga de 
dos anys més. Demana que se’ls informi sobre la situació d’aquest conveni. D’altra 
banda, manifesta que Barcelona és una de les ciutats preferides del món 
universitari però també una de les més cares, i pregunta si s’ha pensat fer algun 
tipus de proposta per abordar aquesta qüestió.

Finalment, anima el Govern a deixar les intencions i les classes d’història, i a fer 
propostes concretes. 

El Sr. Puigcorbé manifesta que, des del Grup Municipal d’ERC, agraeixen al 
Govern la presentació d’aquesta mesura per la importància i la llarga tradició que 
han tingut històricament els estudis universitaris a la ciutat de Barcelona.
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Assenyala, però, que moltes de les atribucions que es presenten en la mesura no 
depenen de l’Ajuntament, tal com es diu en el mateix text. A més, remarca que la 
mesura no inclou cap valoració econòmica, tot i que el comissionat l’acabi de fer de 
viva veu en la seva intervenció. Explica que altres coses que troben a faltar en el 
document són mencions a la qualitat dels ensenyaments universitaris, a la 
necessitat que els estudis superiors tinguin utilitat per al teixit empresarial i al
paper de la universitat com a motor del desenvolupament econòmic i agent 
impulsor de l’excel·lència social. 

Opina que en el punt sobre el Consell Assessor Municipal d’Universitats s’haurien 
de concretar les funcions d’aquest òrgan, si no és que han d’entendre que això es 
farà durant la redacció del reglament. 

Pel que fa al punt sobre els consells socials, manifesta que creuen que les 
persones escollides per l’Ajuntament per ser nomenades als consells socials de les 
universitats ho han de ser per mèrits propis i en funció de la seva trajectòria. En
aquest sentit, explica que consideren que aquestes persones han de participar no 
únicament com a mers transmissors d’informació delegats de l’Ajuntament, sinó 
com a persones proactives en ambdós sentits. 

Afirma que, en relació amb les polítiques d’equitat i retorn social, defensen
l’equitat en l’accés i, per tant, creuen que cal millorar el sistema de preus i beques 
atorgades en funció dels nivells de renda, ja que la creació d’incentius unilaterals 
pot generar en si mateixa desigualtats. Opina, doncs, que seria bo consensuar les 
estratègies d’informació amb l’objectiu de trobar objectius comuns. Manifesta que 
també seria convenient que quan es parla de facilitar la inserció laboral dels 
graduats es tinguessin en compte les associacions d’antics alumnes de les 
universitats. A més, assenyala que també falta fer referència a com desenvolupar 
el sistema de suport i incentius exposat. D’altra banda, reitera que, a més de 
l’equitat i el retorn social, cal valorar la qualitat dels ensenyaments si es vol
potenciar la universitat com a motor social i d’impuls de l’excel·lència. 

Pel que fa al punt sobre el desenvolupament d’una actuació proactiva en 
recerca, remarca que, tot i que Barcelona és un pol de recerca molt important a la 
zona mediterrània, al document només s’esmenten les universitats com a 
generadores de coneixement. Explica que suposen que es tenen en compte altres 
centres tant o més importants, com el CERCA, el CSIC i alguns centres hospitalaris
que atrauen un gran nombre d’investigadors. 

Respecte al cinquè punt de la mesura, manifesta que encoratgen el Govern a
treballar amb tots els actors implicats per contribuir al desenvolupament d’una 
xarxa potent d’infraestructures ciutadanes i universitàries. 

Assenyala que el setè punt parla d’implicar les universitat en els programes de 
difusió i foment del coneixement científic a tots els nivells escolars. Afirma que 
estan convençuts que el projecte Magnet pot ser una eina molt positiva per assolir
aquest objectiu. 

Conclou que encoratgen el Govern a continuar treballant en aquest àmbit i a 
concretar molt més les mesures, sobretot des del punt de vista econòmic. 

La Sra. Esteller remarca que per al Grup Municipal del PP la universitat és un pol 
molt important de la ciutat de Barcelona, però que l’informe parla d’un tema sobre 
el qual l’Ajuntament gairebé no té competències, en comptes d’abordar-ne d’altres 
sobre els quals sí que en té. En aquest sentit, assenyala que no s’ha informat de 
l’inici del curs escolar en la Comissió. Recorda que en la sessió anterior de la 
Comissió ja es van queixar d’això, i opina que s’ha perdut l’oportunitat de fer-ho 
avui.

Manifesta que coincideixen amb el Govern en la voluntat de fer de Barcelona el 
Boston d’Europa. En aquest sentit, afirma que és important donar la màxima 
capacitat d’atracció a la ciutat en l’àmbit del coneixement. Opina, però, que la 
mesura és més aviat un informe perquè no concreta gaire quines accions es faran,
com es duran a terme i quin pressupost tindran. Afirma que, per tant, sembla més 
una iniciativa de l’oposició que una decisió d’un govern que ha de concretar accions 
directes a l’hora d’abordar un tema.

Assenyala que la mesura ja indica que l’Ajuntament no té competències directes 
en matèria universitària, però aborda el coneixement i el nivell educatiu de la 
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universitat, i com s’ha de millorar l’entorn i donar facilitats per atraure estudiants.
Remarca que, en canvi, la mesura no aborda la transmissió de coneixement. Pel 
que fa a això, afirma que és molt important la col·laboració amb les empreses i 
que l’Ajuntament de Barcelona ha de ser un agent actiu a l’hora d’abordar la
transmissió de coneixement de la universitat al món productiu. 

Observa que la mesura tracta també la qüestió dels habitatges, però no 
especifica quines accions es duran a terme en aquest àmbit. Pregunta quants 
habitatges està disposat a endegar el Govern aquest any i amb quin pressupost
pensa fer-ho. 

Manifesta que la mesura planteja qüestions genèriques amb molt bones 
intencions, però que voldrien que es concretessin les accions que es presenten,
moltes de les quals comparteixen.

La Sra. Rovira explica que, des del Grup Municipal de la CUP, creuen que és 
important tenir en compte que l’alumnat és membre de ple dret de la comunitat 
universitària i, per tant, cal regular i assegurar la seva participació en el Consell 
Assessor Municipal d’Universitats no només a través dels consells socials 
universitaris. Manifesta que, alhora, pensen que és important repensar aquests 
consells de participació perquè no volen que aquest òrgan serveixi perquè el 
Govern faci monòlegs i les persones assistents legitimin, amb la seva presència, 
les polítiques que ja es desenvolupen des del Govern. Afirma que cal repensar 
aquests òrgans, igual que altres consells municipals, perquè esdevinguin espais de 
participació vinculants i reals. 

Respecte al tercer punt de la mesura, manifesta que pensen que cal emfatitzar i 
concretar les ajudes d’accés a les universitats per a estudiants amb situacions 
socioeconòmiques desafavorides. Pel que fa a això, remarca que cal tenir en 
compte el context econòmic de la universitat, amb un augment de matrícules i la 
possibilitat d’encariment com a conseqüència del 3+2, que han portat a una 
elitització de l’educació universitària. Explica que creuen que una possible manera
d’abordar aquesta qüestió és amb una política ambiciosa de transport a través de 
l’Autoritat del Transport Metropolità i amb una pressió real des de tots els fronts 
perquè s’abaixin els preus de les matrícules universitàries. 

Pel que fa a la contribució al desenvolupament d’una xarxa d’infraestructures 
ciutadanes i universitàries, manifesta que donen un suport inequívoc a l’ampliació 
del parc de lloguer públic de Barcelona, però que creuen que és important que 
aquesta actuació prioritzi de manera clara els criteris d’equitat i de justícia social. 
Afirma que, per tant, la creació de lloguer universitari no pot anar en detriment de 
la molt necessària creació de pisos de protecció social en general. Explica que, 
alhora, també cal tenir en compte la ubicació específica dels allotjaments per a 
persones de l’àmbit universitari, de manera que no contribueixi a la dinàmica de 
gentrificació de la ciutat. 

Respecte a la mobilitat sostenible, manifesta que pensen que el Bicing i el 
carsharing són mesures lloables però totalment insuficients. Recorda que, des de la 
CUP, sempre han donat suport a la reivindicació històrica de la creació d’un bitllet 
de transport públic específic per a l’alumnat universitari. 

Finalment, explica que creuen que s’ha dialogat poc amb els estudiants i els 
diferents agents educatius i de les universitats per elaborar aquest document. 

El Sr. Essomba manifesta que ha pres bona nota de les especificacions que han 
demanat els grups i es compromet a enviar-los un document més detallat en el 
termini d’una setmana. D’altra banda, afirma que proposarà als grups una reunió 
per poder parlar tranquil·lament de totes aquestes qüestions. 

Es dóna per tractada.

2. Creació d’ajuts per a famílies monoparentals i per a dones receptores de 
pensions no contributives i que visquin soles a la ciutat de Barcelona, en situació 
de vulnerabilitat.
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La Sra. Ortiz manifesta que aquesta mesura de govern sorgeix de les prioritats 
que ha marcat el Govern municipal d’ampliar els suports d’inclusió i avançar cap a 
rendes garantides, més enllà de les limitacions que té l’Ajuntament de Barcelona 
en aquest àmbit i mentre no hi ha un avanç significatiu de la Generalitat de 
Catalunya pel que fa a la renda garantida. Afirma que la mesura també sorgeix 
dels diagnòstics que tenen, que indiquen que les bosses de vulnerabilitat de la 
ciutat inclouen infància, famílies monoparentals i dones grans que viuen soles amb 
pensions no contributives. A més, assenyala que la mesura també forma part d’un 
acord pressupostari amb el Grup Municipal de la CUP. 

Subratlla que les famílies monoparentals i les dones grans que viuen soles amb 
pensions no contributives doblen i a vegades tripliquen la mitjana de les taxes de 
pobresa de la ciutat. Explica que en el cas de les famílies monoparentals el 34% 
estan en risc de pobresa, que és més del doble de la mitjana del conjunt de les 
famílies de la ciutat. Assenyala que el 94% d’aquestes famílies estan conformades 
per una dona amb menors a càrrec. D’altra banda, afirma que la diferència entre 
homes i dones pel que fa a taxes de pobresa s’està ampliant, també en el cas de 
les dones grans que viuen soles.

Manifesta que els ajuts que preveu la mesura s’han determinat a partir de 
l’extrapolació de la renda infantil, amb tres tipologies de suports d’inclusió, de 250, 
200 i 150 euros, en funció dels ingressos. Remarca que això implica una feina molt 
intensa de recollida i combinació de dades, ja que, a banda de les que ja havien 
treballat per a la renda infantil, necessiten dades de l’Agència Tributària sobre les
rendes i de la Generalitat pel que fa a prestacions. 

Afirma que el 2016 es dedicaran 2,6 milions d’euros de pressupost a aquests 
ajuts. Explica que entenen que aquesta política no ha de ser puntual per a aquest 
any i que, per tant, demanaran el suport dels grups municipals per poder-la
mantenir en el nou pressupost del 2017, mentre avancen cap a la creació del 
suport municipal d’inclusió. Assenyala que al final de la mesura s’explica com 
s’està avançant en aquest sentit, i com Barcelona acaba d’obtenir el suport de la 
Unió Europea per a una acció innovadora que aposta per les rendes garantides. 
Destaca que Barcelona, junt amb altres quinze ciutats, ha guanyat entre 376 
projectes un finançament del 80% del cost total del projecte, de gairebé 5 milions 
d'euros. Afirma que això permetrà comprovar com aquestes rendes donen 
autonomia i apoderen les famílies, i poder desvincular-les en alguns casos de
processos d’inserció laboral o social, que a vegades acaben estigmatitzant. 

Manifesta que cal continuar avançant en la lluita contra la pobresa i en la línia de 
la renda garantida, i que esperen que la Generalitat també faci un pas significatiu 
en aquest sentit. 

La Sra. Fandos agraeix la presentació de la mesura, i afirma que tot allò que 
signifiqui donar més suport i més ajuts a les persones que ho estan passant 
malament a la ciutat i a les persones vulnerables sempre tindrà el suport del Grup 
Municipal de CiU, a banda que puguin discrepar d’alguns aspectes de les fórmules 
aplicades. 

Explica que entenen que, quan es parla de famílies monoparentals, es limitarà
els ajuts a aquelles famílies que ja cobren l’ajut d’infància de 0 a 16 anys. Recorda 
que quan el Govern anterior va posar en marxa aquests ajuts va dir que d’entrada
es partiria de les famílies que tenien beca menjador perquè era un públic objectiu 
diana, però que després s’hi podrien sumar altres famílies que no tinguessin accés 
a la beca menjador. Remarca que, de fet, així va ser i per això aquests ajuts es 
van anar ampliant. En aquest sentit, manifesta que els semblaria estrany que els 
ajuts que s’han presentat només es donessin a les famílies perceptores dels ajuts
d’infància de 0 a 16 anys, que alhora són les que tenen beca menjador, ja que hi 
pot haver famílies que al seu moment no la van demanar per diversos motius o la 
situació de les quals ha canviat posteriorment. Remarca que, en aquest cas, hi 
hauria famílies que tindrien tres ajuts i famílies que no en tindrien cap. Afirma que, 
si és així, pensen que caldria ampliar els criteris per rebre aquests ajuts.

Pel que fa a les persones grans, manifesta que coneix el tema de la pobresa 
femenina i sap que afecta molt més les dones grans que els homes, atès que ha
tingut responsabilitats en temes de dona a la Generalitat de Catalunya, però que 
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no sap si és legal crear un ajut només per a dones i que exclogui homes amb la 
mateixa situació econòmica. En aquest sentit, recorda que els sense sostre són 
majoritàriament homes que cobren pensions no contributives.

Remarca que quan, en el mandat anterior, van crear els ajuts 0-16 van tenir 
dificultats per fer-los compatibles amb les pensions no contributives, i per això van
haver de dir que eren ajuts extraordinaris. Explica que entén que els ajuts que 
avui es proposen també es consideren ajuts extraordinaris, per tal que no es
descomptin de les pensions no contributives. 

Manifesta que, a banda d’aquests dubtes, el seu grup també creu que s’ha
d’avançar cap al suport municipal d’inclusió. 

La Sra. Barceló agraeix la presentació de la mesura. Manifesta que, des del Grup 
de C’s, valoren positivament aquests ajuts, però que els agradaria que no només 
fossin uns ajuts puntuals de tres mesos, perquè saben que, un cop transcorregut 
aquest temps, la situació de les famílies perceptores de l’ajut no estarà resolta. 

Assenyala que un 12,6% de les llars són monoparentals, i que les dades i
estadístiques parlen de precarietat laboral, feminització de la pobresa i bretxa 
salarial. Remarca que, fins i tot, la bretxa salarial afecta també les dones que 
tenen un treball de qualitat. A més, recorda que el Baròmetre de la infància i les 
famílies a Barcelona del 2014 deia que l’1,4% dels menors no poden fer un àpat de 
carn, pollastre o peix almenys cada dos dies. En relació amb això, pregunta si es 
pensa fer un nou baròmetre de les famílies, ja que sempre parteixen de les dades
del 2014. 

Manifesta que creuen que aquest ajuts temporals no són l’única solució i han 
d’anar acompanyats de seguiments individualitzats, ja que pensen que, a més de 
donar ajuts econòmics, que són primordials per sobreviure, és molt important fer 
programes de suport continuats en el temps per trobar una bona feina, tenir 
autonomia i treballar psicològicament amb les dones que s’han de fer càrrec de la 
família, que no poden pensar ni en elles mateixes ni en les seves necessitats. 

D’altra banda, assenyala que els agradaria saber si es podrien beneficiar també 
d’aquests ajuts les dones embarassades que no tenen recursos econòmics o 
psicològics i socials per tirar endavant l’embaràs, d’acord amb una proposta del 
seu grup que es va aprovar en la Comissió. Explica que el Govern no va votar a 
favor d’aquesta proposta al seu moment, però que creuen que per prevenir la 
feminització de la pobresa cal no només ajudar les dones que ja han format una 
família, sinó també aquelles que estan a punt de formar-la. 

Afirma que, a banda d’aquestes observacions, el seu grup dóna suport a la
mesura i a totes les que es puguin fer en aquest mateix sentit.

La Sra. Benedí agraeix la presentació de la mesura, i manifesta que 
comparteixen que les dones continuen afrontant múltiples limitacions respecte a la 
seva capacitat de sortir de la pobresa, especialment les derivades de la seva 
responsabilitat desproporcionada en la prestació de cures i el treball domèstic no 
remunerats. Afirma que les persones, les seves necessitats i els seus anhels han 
de ser per damunt de tot el centre de la política. Destaca que el Grup Municipal 
d’ERC se sent compromès amb un sentit de ciutadania basat en el bé comú i en el 
republicanisme, que porta implícit en la seva essència la igualtat que s’intenta 
promoure en la mesura de govern presentada.

Explica que, en el cas dels ajuts per a famílies monoparentals femenines, creuen
que la infància i l’adolescència són etapes clau en la formació física, intel·lectual i 
emocional de la persona i que, precisament per aquest motiu, són especialment 
vulnerables. Respecte a les dones que perceben una pensió no contributiva, 
pensen que cal afegir el fet que la dona viu cinc anys més que l’home i que en la 
majoria de casos han estat al càrrec dels menors i dels grans dependents, fet que 
les condueix a un major risc de pobresa en arribar a la jubilació.

Manifesta que entenen que aquesta mesura no tindrà sentit si en un futur 
pròxim no va acompanyada d’actuacions que promoguin l’autonomia d’aquests 
col·lectius de dones, la recuperació en la capacitat per cercar solucions i la 
responsabilitat en la lluita per millorar la seva situació. En aquest sentit, remarca 
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que en la mateixa mesura es diu que cal anar substituint l’assistencialisme per la 
garantia de drets i una existència digna. 

Afirma que actuacions com aquesta mesura resulten imprescindibles i han de ser 
potenciades en l’actual situació d’emergència social, però recorda que han dit
infinitat de vegades que cal repensar i reformar els serveis socials municipals. En 
relació amb això, remarca que aquestes mesures no poden substituir actuacions i 
estratègies estructurals que responguin a la complexitat i a les causes múltiples de 
les situacions de pobresa i vulnerabilitat. Afirma que cal identificar els punts febles 
del sistema de protecció social i determinades modificacions que s’haurien de dur a 
terme per millorar la resposta a la ciutadania i optimitzar els recursos disponibles.
Opina que s’han de prioritzar les accions a emprendre però que, sobretot, cal una 
harmonització millor dels serveis i les prestacions existents i una gestió més àgil, 
pròxima i eficient fonamentada en una informació comuna, fiable, actualitzada i 
accessible per abordar la lluita contra la pobresa femenina des de tots els àmbits 
d’actuació. 

Assenyala que en la mesura es diu que l’atorgament d’aquest ajut és eventual i 
que no genera cap dret a l’obtenció d’altres ajuts en anys posteriors. Pel que fa a 
això, pregunta si es revisarà cada any la situació de les persones beneficiàries; si 
les que persones que s’hi puguin acollir aquest any no podran fer-ho l’any vinent, i 
si les ajudes de l’any que ve aniran destinades a aquelles dones que no les han 
rebut aquest any. 

La Sra. Esteller manifesta que el Grup Municipal del PP comparteix que hi hagi 
complements que permetin mantenir una vida digna a totes aquelles persones que 
veritablement tenen insuficiència de recursos. Afirma que, en aquest cas, és cert 
que una part important de les famílies monoparentals tenen grans dificultats per 
poder tirar endavant la seva vida. 

Pregunta si els ajuts a les famílies monoparentals tenen vocació de 
permanència, i opina que, de manera complementària a aquests ajuts, s’hauria de
donar el màxim suport perquè aquestes famílies puguin millorar la seva vida 
laboral i arribar a tenir autonomia, de manera que arribi un moment en què no 
hagin de dependre d’aquests ajuts. Pregunta quina via s’ofereix a les famílies 
monoparentals amb pocs recursos en aquest sentit. D’altra banda, afirma que és 
positiu que hi hagi línies paral·leles de treball, ja que aquest ajut és puntual i
diferent de les pensions no contributives que rep la majoria de gent gran, i que es 
vegi de quina manera tots ells es poden fer compatibles.

En relació amb el tipus d’accés als ajuts, assenyala que la mesura diu que el
cobraran les persones que estan empadronades a la ciutat de Barcelona l’1 de 
gener del 2016. Manifesta, però, que voldrien saber que es farà l’any vinent, tenint 
en compte que això pot tenir un efecte crida a la ciutat. Pregunta quines persones 
hi tindran dret el 2017, en cas que es mantinguin, i quin és el pressupost que es 
preveu que es necessitarà el 2017 per fer front a aquest tipus d’ajuts. 

La Sra. Rovira assenyala que, tal com s’ha explicat, aquesta mesura va ser 
plantejada pel Grup Municipal de la CUP en el marc de la negociació de la 
modificació pressupostària. Explica que van presentar aquesta mesura per posar 
sobre la taula la necessitat de combatre d’una manera efectiva la feminització de la 
pobresa. Remarca que, en aquest sentit, l’entenen com un petit pas per combatre 
la situació d’emergència actual, però que en cap cas creuen que sigui una mesura 
finalista ni suficient. 

Afirma que entenen aquesta renda com una proposta política i econòmica que 
suposa un desafiament als valors hegemònics, sobretot en matèria d’economia, i 
que pot apaivagar el dèficit que hi ha en la redistribució econòmica, que remarca 
que és un autèntic obstacle a la igualtat de les dones. Pel que fa a això, recorda 
que a Catalunya el 70% de les persones per sota el llindar de la pobresa són 
dones, i que, d’aquestes, la meitat són dones amb famílies monoparentals. 
Assenyala que, alhora, les dones majors de 65 anys tenen més risc de caure en la 
pobresa, segons indiquen diferents informes. 

Manifesta que consideren que les mesures presentades van en contra de la 
feminització de la pobresa, sobretot en els casos de discriminació múltiple, i que 
aquesta renda aporta una certa seguretat material, redueix la precarietat en 



6406 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 31 30-11-2016

 

l’ocupació, ja que també atorga poder de negociació, i pal·lia la injustícia social de 
la no-remuneració i el no-reconeixement del treball de cures, que normalment 
recau en les dones.

Explica que també entenen que l’apoderament i la llibertat de les dones passen
necessàriament per l’autonomia econòmica, i que aquesta renda és un petit pas 
per avançar en aquest sentit. A més, recorda que aquesta reivindicació és l’eix de 
la majoria de les reivindicacions socials, polítiques i laborals de les dones des de fa 
dos segles. Destaca que, per tant, l’autonomia és una reivindicació en la història 
de les dones i un dels puntals sobre el qual es construeix la igualtat entre dones i 
homes basant-se principalment en la independència econòmica com a garantia de 
llibertat. 

Manifesta que consideren que, mentre s’avança cap a la construcció d’uns 
serveis públics forts a la ciutat i es treballa per abolir la precarietat laboral, 
aquesta renda és necessària. Explica que, atès que era molt difícil implantar-la per 
a tothom en tan poc temps, van creure que la situació flagrant de pobresa en les 
dones requeria mesures extraordinàries i ràpides. Assenyala, però, que van 
plantejar una renda per al conjunt de veïns i veïnes i que, finalment, arran de la 
negociació, es va delimitar a aquestes franges de població. Afirma que cal treballar 
per incorporar nous actors en l’accés a aquesta renda, però que per al seu grup és 
primordial tenir uns serveis públics forts i que hi hagi una socialització de les 
tasques de cura i reproductives perquè a llarg termini aquesta renda no hagi 
d’existir. 

La Sra. Ortiz agraeix el suport de tots els grups. Destaca que aquesta mesura és 
un pas endavant en la lluita contra l’exclusió i per combatre la vulnerabilitat, 
especialment la pobresa femenina. Assenyala que s’han trobat amb les dificultats 
pròpies d’una Administració local que està avançant en competències que no li 
corresponen, ja que les administracions locals només poden concedir ajuts 
extraordinaris. Afirma que, per tant, intenten trobar les escletxes legals per anar 
més enllà, conscients que hi ha una situació d’emergència. Remarca que, si 
l’Ajuntament ha d’actuar a través d’aquestes escletxes legals, és perquè la renda 
mínima d’inserció és clarament insuficient i exclou moltes famílies, i perquè les
prestacions no contributives són irrisòries. Afirma que no s’hauria de permetre que 
en un país hi hagi prestacions no contributives d’aquesta quantia, que és el que 
condemna moltes dones que viuen soles a l’exclusió, i també al 0,2% dels homes.

Subratlla que aquest suport afegit no genera dependència, sinó autonomia, ja 
que la gran trampa de la pobresa és estar permanentment lluitant per sobreviure.
Assenyala que, una vegada es dóna un suport, es genera una certa estabilitat o 
millora de les condicions que permet anar més enllà de sobreviure i veure com es 
pot millorar la inserció laboral i altres aspectes.

Manifesta que continuaran fent els baròmetres de la infància i les famílies i
reforçant els serveis públics, els serveis socials i tot el que té a veure amb 
polítiques de 0-3 anys, entre altres coses, però que tot això no és incompatible 
amb aquests ajuts.

La Sra. Benedí diu a la Sra. Esteller que encara disposa d’uns segons per tornar 
a intervenir.

La Sra. Esteller assenyala que les dones joves amb fills necessiten poder tenir 
autonomia i oportunitats. En aquest sentit, afirma que les actuacions en matèria 
de 0-3 anys són molt importants, ja que sovint aquestes dones no poden treballar 
perquè no tenen on deixar els seus fills. Explica que per això ella sempre insisteix 
en la necessitat de buscar alternatives amb suports i beques perquè aquests nens 
puguin anar a una escola privada en cas que no tinguin lloc a l’escola pública. 

Es dóna per tractada.

c) Informes
d) Compareixences Govern municipal
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Del Grup Municipal CUP:

3. Que comparegui el responsable del Govern municipal en qüestions de 
patrimoni i de cultura per donar explicacions davant la destrucció de la sèquia, la 
part del mur del Rec Comtal així com unes fites històriques que és trobaven dins 
diverses finques al Districte de Sant Andreu.

La Sra. Benedí assenyala que aquest punt es tractarà conjuntament amb els
punts 11 i 14, que es corresponen amb els precs presentats pels grups municipals 
de CiU i d’ERC.

La Sra. Andrés manifesta que, tot i no ser la responsable del Govern en matèria 
de patrimoni, respondrà a la compareixença com a regidora del Districte de Sant 
Andreu i amb tota la informació que han rebut de Patrimoni. 

Assenyala que l’espai que és objecte de les iniciatives que s’han presentat està 
regulat i delimitat a la modificació del Pla general metropolità (PGM) del nucli antic 
de Sant Andreu, que es va aprovar de manera definitiva l’any 2013 i que preveia 
una zona verda i una zona d’equipaments que es correspon amb les edificacions 
existents. Remarca que ni aquesta modificació del PGM ni el Pla especial de 
protecció del patrimoni arquitectònic de Sant Andreu no preveuen cap protecció 
per a aquest conjunt de cases. A més, recorda que la modificació del PGM va 
comptar en aquell moment amb el vot favorable de tots els grups que tenien 
representació al consistori, i que en el període d’al·legacions la CUP va demanar la 
protecció de les façanes i l’aleshores Grup Municipal d’ICV-EUiA la màxima
protecció possible de les façanes de les cases i, en especial, de la Casa de l’Oficial. 

Explica que el Govern del Districte d’aquest mandat, amb l’objectiu de 
conformar un conjunt per donar a conèixer els orígens de Sant Andreu i en 
coherència amb les al·legacions que havia presentat el Grup Municipal d’ICV-EUiA, 
va encarregar al Centre d’Estudis Ignasi Iglesias un estudi del conjunt de cases per 
començar a treballar en aquesta protecció. Manifesta que el Centre d’Estudis Ignasi 
Iglesias va presentar aquest estudi el mes de febrer del 2016, en el qual feia una 
anàlisi i una diagnosi rigoroses i exhaustives de cadascuna de les cases. Precisa 
que, en concret, l’estudi deia que es podien rehabilitar les cases del carrer del Pont 
2 i 4, que la del número 6 estava en estat ruïnós i la seva rehabilitació era molt 
costosa, i que la número 8 no tenia cap interès patrimonial. 

Assenyala que, a partir d’aquí, s’han començat els treballs per fer que aquest 
conjunt sigui una zona d’interès arqueològic que expliqui els orígens del districte 
de Sant Andreu. Destaca que, segons un informe del Servei d’Arqueologia, en els 
treballs per a l’adequació del solar dels números 2-12 del carrer del Pont sempre 
s’ha incorporat el pertinent control i seguiment arqueològic de les tasques 
d’excavació del subsòl i de l’enderroc de les cobertes i dels edificis annexos. 
Explica que en el cas del mur perimetral el Servei d’Arqueologia va considerar 
oportú que el desmuntatge no es fes sota control arqueològic perquè la part de 
totxo no tenia cap interès i la part de pedra de la part inferior corresponia a unes 
antigues llambordes que es van recollir durant la urbanització del segle XX que 
tampoc no tenien interès. Remarca que, segons l’informe del Servei d’Arqueologia,
aquest mur perimetral no forma part del mur del Rec Comtal, fet que també 
ratifica el Centre d’Estudis Ignasi Iglesias en el seu comunicat del diumenge 17 
d’octubre. Assenyala que, durant el desmuntatge de la tanca, es van trobar dues 
grans fites de pedra que probablement senyalitzaven un pou de registre del Rec 
Comtal, i com que en aquell moment hi havia membres del Centre d’Estudis Ignasi 
Iglesias, es van recollir aquestes fites i ara es troben en un magatzem municipal. 
Conclou que, per tant, el Servei d’Arqueologia afirma en el seu informe que no s’ha 
produït cap destrucció de patrimoni; que els dos pous del Rec Comtal es troben in 
situ tal com estaven, i que les dues fites probablement relacionades amb la 
delimitació dels pous es troben als magatzems municipals. 

Manifesta que, per continuar treballant en aquest conjunt i espai d’interpretació 
arqueològica, el Districte ha encarregat un pla director a l’Agrupació d’Arquitectes 
per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic del Col·legi Oficial 
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d’Arquitectes de Catalunya, en col·laboració amb BAGURSA i el Centre d’Estudis 
Ignasi Iglesias, que farà el centre d’interpretació a la Casa de l’Oficial. Explica que, 
així mateix, ja hi ha uns estudis previs per a l’elaboració del Pla director del Rec 
Comtal, realitzats pel Servei d’Arqueologia i a disposició de tothom. 

Manifesta que, per tot l’exposat, el Govern accepta els dos precs que s’han 
plantejat sobre aquesta qüestió.

La Sra. Rovira assenyala que els hauria agradat que se’ls hagués informat que 
no faria la compareixença el responsable de Cultura i de Patrimoni, ja que haurien
valorat plantejar aquesta qüestió d’una altra manera. Afirma que creuen que la 
situació exposada és prou greu perquè aquesta persona hagués comparegut, tenint 
en compte que és la seva Comissió. 

Manifesta que el 14 d’octubre van ocórrer uns fets que, des del Grup de la CUP, i 
també des del Grup d’ERC, ja van condemnar enèrgicament en una roda de 
premsa. Explica que el divendres al matí el Govern del Districte havia convocat una 
reunió amb el Centre d’Estudis Ignasi Iglesias, en la qual, tot i no ser convidat, va 
participar el conseller de la CUP Ivan Altimira. Assenyala que en la reunió es va 
parlar de la conservació dels habitatges del carrer del Pont, del bosc existent a 
l’interior, de la sèquia del Rec Comtal, d’una part del mur del Rec i d’un safareig. 
Explica que, un cop es va acabar aquesta reunió, les persones que hi havien 
assistit es van dirigir a l’espai de les obres i es van trobar que s’estava destruint la 
sèquia i el que semblava una part del mur del Rec Comtal, així com unes fites 
històriques que es trobaven dins les finques. Remarca que cal tenir en compte que 
això suposava un incompliment de la paraula donada als veïns i veïnes, entitats i 
formacions polítiques, perquè en diferents plens i reunions s’havia afirmat que tot
això es conservaria. Afirma que en aquell moment es va aconseguir aturar les 
obres, avisar els serveis tècnics i parlar amb el Govern i amb el Servei 
d’Arqueologia de Barcelona. 

Explica que volen saber per què en el moment de l’actuació de la demolició no hi 
era present cap arqueòleg, arquitecte ni cap d’obres, i només hi havia tres 
treballadors amb maquinària que semblava que no tenien clares les ordres.
Pregunta com és possible que al mateix temps que es duien a terme els enderrocs 
s’estigués fent una reunió sobre la preservació de l’espai amb el Centres d’Estudis 
Ignasi Iglesias i altres persones de formacions polítiques, i per què cap grup 
municipal no va poder tenir informació del projecte ni de les obres, tal com s’ha 
demanat de manera insistent en els últims mesos, i més sabent que quan la Sra.
Ortiz encara era la regidora del Districte es va dir públicament que es faria una 
reunió entre les entitats veïnals, els veïns i veïnes, el Centre d’Estudis Ignasi 
Iglesias i el Govern. Pregunta per què aquesta reunió no es va fer mai i per què no 
es van respectar els acords als quals s’havia arribat amb el Centre d’Estudis Ignasi 
Iglesias en el sentit que hi hagués sempre la supervisió d’un arqueòleg si es feien 
obres en aquest espai. Finalment, pregunta per què, un cop entregades les claus 
als jutjats de la finca número 8 el febrer del 2016, l’Ajuntament va enderrocar 
abans de tapiar l’interior i part del sostre, quan l’estudi del Centre d’Estudis Ignasi 
Iglesias deia que la finca estava en prou bon estat. 

Manifesta que creuen que només s’ha explicat una part de la història, i demana
que se n’expliqui l’altra i es respongui les preguntes que han fet.

El Sr. Ciurana explica que el prec que presenta el Grup Municipal de CiU va en la 
línia d’una qüestió que els sembla fonamental, que és la necessitat de respectar els 
acords als quals s’arriba, en aquest cas amb entitats, perquè fets com aquests no 
es tornin a produir. 

Assenyala que es van passar un any dient que el Sr. Asens no assistia mai a la 
Comissió, mentre que ara el Sr. Collboni hi apareix de forma episòdica i breu quan 
hi ha un punt en el qual ha d’intervenir. Remarca que en aquest cas no ha 
comparegut tot i tenir un punt, com tampoc no ho ha fet el regidor competent en 
la matèria. Manifesta que els sobta bastant aquest menyspreu i desinterès dels
responsables de Cultura i de Patrimoni per aquesta qüestió. 

Recorda que la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat va aprovar el mes de 
març una proposició a iniciativa del seu grup en la qual s’especificava la necessitat 
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de realitzar un pla director per protegir i rehabilitar el Rec Comtal, així com 
intervencions de recuperació arqueològica en els punts més significatius i de més 
interès històric. Assenyala que han passat set mesos des d’aleshores i els
agradaria saber què s’ha fet i no s’ha fet respecte a això.

Remarca que el document al qual s’ha referit la Sra. Andrés en la seva 
intervenció és el Pla de recuperació del Rec Comtal que va fer Hàbitat Urbà en el 
mandat anterior. Destaca que es tracta d’un document magnífic realitzat per un 
equip dirigit per l’arquitecte Carles Enrich i que ha de tenir una traducció 
immediata en forma de pla urbanístic, que és el que van demanar el mes de març. 

Opina que la Sra. Andrés ha intentat minimitzar l’impacte real de l’actuació del 
14 d’octubre, però que probablement si no s’hagués donat la coincidència que 
persones interessades en el patrimoni s’haguessin acostat en aquell moment a
l’espai d’obres, les dues fites que es van trobar haurien desaparegut. Assenyala 
que encara queda una tercera fita de pedra al mateix solar i, per tant, valdria la 
pena que fets com aquests no es tornessin a produir.

Demana que es respectin els acords; que hi hagi un diàleg constant amb tota la 
gent interessada, especialment amb el Centre d’Estudis Ignasi Iglesias, i que es 
recuperi la Comissió de Patrimoni que es va crear en el mandat anterior i que no 
s’ha reunit des que es va iniciar el nou mandat. Recorda que era una comissió 
mixta formada per responsables d’Hàbitat Urbà i de Cultura en la qual, 
quinzenalment, s’examinaven aquelles actuacions que podien tenir algun impacte 
patrimonial, des d’una llicència fins a un pla urbanístic, ja que no sempre el criteri 
de la persona que atorga llicències és el mateix que el de la persona que cuida 
l’arqueologia de la ciutat. Finalment, demana celeritat en l’execució dels 
compromisos i que es compleixi la proposició que es va aprovar el passat mes de 
març. 

El Sr. Blanco explica que, des del Grup Municipal de C’s, han rebut amb una 
certa confusió inicial aquesta petició de compareixença, ja que en el mateix text de 
la sol·licitud es parla de la destrucció de la sèquia de l’antic Rec Comtal en unes 
obres incloses en un solar que està destinat a ser una zona verda i un parc al barri 
de Sant Andreu. Afirma que, en primer lloc, els estranya molt perquè en aquest
solar no hi podria haver restes arqueològiques del Rec Comtal. Explica que té una 
publicació molt recent d’una revista municipal que conté una recopilació gràfica 
històrica del Rec Comtal, on surten fotos dels anys vint on es veu que la sèquia 
passava pel centre del carrer del Cinca, per la part posterior de l’església. A més, 
remarca que en la documentació que els ha proporcionat el Districte de Sant 
Andreu en relació amb els treballs d’enderroc a la cruïlla dels carrers del Cinca i del 
Segre tampoc no s’esmenta l’existència d’aquestes restes arqueològiques. 
Assenyala que en aquesta documentació es fa referència a la realització d’un estudi 
per part de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el 
Patrimoni per a la possible catalogació d’alguna de les quatre cases que queden al 
carrer del Pont; l’elaboració d’un pla director; i l’encàrrec d’un projecte al Centre
d’Estudis Ignasi Iglesias per a l’execució d’un centre d’interpretació del Rec 
Comtal, que podria situar-se en algun d’aquests edificis. D’altra banda, recorda 
que es dóna la circumstància que algunes d’aquestes cases estan ocupades
il·legalment. 

Explica que, tenint en compte tot això, el seu grup està a favor de la intervenció 
sobre aquestes edificacions i que s’estudiï la possibilitat d’implantar un centre
d’interpretació del Rec Comtal en una d’elles, però que s’oposa a l’ocupació il·legal 
de cases que són de propietat municipal i que en alguns casos s’han d’enderrocar i 
en d’altres rehabilitar-se i destinar-se a equipament públic. Afirma que també 
estan a favor de completar la urbanització del parc, ja que és una prioritat del barri 
de Sant Andreu, i de preservar la part de patrimoni edificat que els serveis
urbanístics municipals estimin oportú, amb criteris tècnics, defensant l’interès
general i sense acceptar pressions i xantatges per part de cap col·lectiu.

D’altra banda, manifesta que se sumen als precs dels grups d’ERC i de CiU. 

El Sr. Puigcorbé pregunta per què s’ha encarregat un pla a l’Agrupació
d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic de 
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pressa i corrents, si no s’ha alterat cap element patrimonial. Manifesta que valoren 
positivament això, però que el Govern ha actuat tard i no amb anterioritat, com 
hauria d’haver fet.

Destaca que el Grup Municipal d’ERC sempre ha demostrat el seu interès per 
recuperar i difondre el patrimoni de la ciutat, que no l’entenen només com un 
vestigi del passat sinó, sobretot, com una eina per comprendre el present i 
projectar-lo al futur. Afirma que, per aquesta raó, el passat mes de març van 
demanar que el servei municipal de Patrimoni realitzés un inventari exhaustiu de 
les peces, elements i espais que cal conservar, i ampliés la protecció establerta pel 
Catàleg de patrimoni, si era necessari. A més, recorda que al setembre van 
proposar que es fes una ordenança complementària al Catàleg de patrimoni que, 
entre altres qüestions, protegís el conjunt d’edificis, jardins i elements d’una 
antiguitat igual o superior als 80 anys. 

Explica que el passat divendres 14 d’octubre es van assabentar dels danys 
provocats en algunes estructures vinculades a l’àmbit del Rec Comtal i de l’aparició 
i el trasllat de dues pedres de fita arran de dues obres d’enderrocament de les 
cases del carrer del Pont, ubicades molt a prop del carrer Cinca i al bell mig del 
nucli urbà de l’antic poble de Sant Andreu del Palomar. Afirma que aquest 
desafortunat incident posa de manifest la fragilitat de la protecció i de la 
preservació de les restes del Rec Comtal, que remarca que és l’obra d’enginyeria 
civil més important de la Barcelona preindustrial. 

Manifesta que és ben sabut que aquesta infraestructura hidràulica, amb més de 
1.000 anys d’història, ha acabat configurant l’estructura urbana i paisatgística de 
la ciutat i de les antigues poblacions del pla per on circulava des del Besòs fins al 
mar. Assenyala que, tal com explica amb tota mena de detalls el llibre del Sr. Enric 
March, l’antiga sèquia comtal va tenir un paper determinant en el 
desenvolupament agrícola medieval i el posterior procés d’industrialització del pla 
de Barcelona, i va ser fonamental per al subministrament d’aigua a la ciutat fins 
ben entrat el segle XX. Destaca que, al llarg dels seus 12 quilòmetres de longitud, 
els avis i àvies de molts dels presents encara bevien la seva aigua, hi netejaven la 
roba i passejaven sota les arbredes dels seus canals. 

Afirma que, afortunadament, encara són molts els vestigis del Rec Comtal que 
es conserven dempeus a la ciutat, i que moltes ciutats ja voldrien haver conservat 
una infraestructura mil·lenària d’aquestes característiques. Assenyala que, malgrat 
això, l’actual Govern municipal no ha fet efectiva la proposició del Pla especial 
urbanístic de protecció i rehabilitació del Rec Comtal des de Vallbona fins a les 
Glòries, passant per Sagrera i Sant Andreu del Palomar, aprovada per unanimitat 
en la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat el passat mes de març. 

Explica que, per això, el seu grup demana que el Govern municipal encarregui 
en el termini de tres mesos un pla director estratègic de la totalitat del traçat del 
Rec Comtal que inclogui la seva catalogació, difusió i senyalització; l’estudi de 
l’àmbit i la renaturalització dels entorns del planejament afectat; una memòria 
social; i la seva posada en valor i les possibles actuacions a realitzar, siguin de
restitució o recuperació, tant de manera general com en els trams concrets,
sempre sota la supervisió permanent del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament. 

Afirma que el passat mes de març, a petició de CiU, ja es va aprovar la 
proposició del Pla especial, al qual van donar suport, però que volen anar més 
enllà amb aquest Pla director estratègic, que tenen clar que ha d’incloure la 
catalogació i la rehabilitació del Rec que ja recollia el Pla especial, però que també 
ha de marcar les pautes a seguir per recuperar-lo al llarg de tot el seu recorregut. 
Destaca que aquest pla els ajudarà tant a definir com a recuperar aquesta 
heterogeneïtat, ja sigui amb senyalitzacions horitzontals sobre el paviment, 
recuperant i rehabilitant parts ara soterrades, o aprofitant l’aigua del Rec per 
renaturalitzar espais amb la creació de zones de cultiu o espais verds a les seves 
lleres. 

Remarca que tot això s’ha de fer al més aviat possible per no tornar a lamentar 
mai la destrucció de cap tram més del Rec, i que per això exigeixen la supervisió
del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament. Manifesta que cal posar en valor, 
protegir i difondre un patrimoni singular i excepcional que cus tots els barris del 
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nord de Barcelona, des de Vallbona fins a l’estació de França. Finalment, agraeix 
l’acceptació del prec per part del Govern.

La Sra. Esteller explica que, des del Grup Municipal del PP, lamenten tota la
confusió que hi ha hagut respecte al que va passar amb el mur perimetral del solar 
en qüestió i pensen que cal aclarir els fets per veure si hi ha responsabilitats. 
Assenyala, però, que creuen que les afirmacions de la Sra. Andrés respecte al fet
que el mur que es va demolir no és patrimoni estan acreditades amb solvència i, 
per tant, les donen per bones.

Destaca que el Rec Comtal és una gran riquesa cultural i històrica que 
proporciona molta informació sobre el passat de la ciutat i sobre la cultura de 
l’aigua. Afirma que, per tant, creuen que és positiu que es recuperi i es faci un pla 
per protegir-lo, i que es doni valor a les descobertes que s’hi facin i a la seva 
història. En relació amb això, recorda que van donar suport a la proposta del Grup 
Municipal de CiU per fer un pla director per rehabilitar el Rec Comtal des de 
Vallbona fins a Ciutat Vella.

Explica que creuen que el patrimoni de la ciutat és una riquesa que cal preservar
i posar en valor, i que, per tant, cal evitar que es produeixin fets com el que ha 
succeït, que generen alarma i distorsionen moltes de les coses que han passat. 
Pregunta si el Govern està treballant per fer el pla que es va aprovar el mes de 
març i en quina fase es troba. 

La Sra. Andrés afirma que vol deixar clar que el Govern municipal complirà el 
que estableix el PGM pel que fa a la recuperació de zona verda i d’equipament, 
amb el centre d’interpretació que es farà a la Casa de l’Oficial, per a tots els veïns i 
veïnes del districte de Sant Andreu. A més, explica que, tot i que aquest conjunt 
no està protegit ni en el PGM ni en el Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic de Sant Andreu, elaboraran el Pla director del Rec Comtal perquè hi 
ha una demanda veïnal i una preocupació política posterior a l’aprovació d’aquests 
plans. En relació amb això, assenyala que en la Comissió de Patrimoni que es va 
crear en el mandat anterior i a què s’ha referit el Grup de CiU tampoc no es va 
considerar en cap moment que s’havia de preservar aquest conjunt, i que fins a 
aquest a aquest mandat no hi ha hagut cap interès de fer-ho.

Afirma que s’està treballant en el Pla director del Rec Comtal i ja estan acabats 
els estudis previs, i que espera que els grups donin suport a la seva dotació 
pressupostària amb el seu vot favorable al pressupost del 2017. Subratlla que 
totes les intervencions en aquest espai s’han fet sota control arqueològic, amb 
l’excepció de les obres esmentades, ja que el Servei d’Arqueologia va considerar 
que el mur no tenia interès i no era necessària la presència d’un arqueòleg. Explica 
que les troballes que es van descobrir en el transcurs d’aquestes obres eren 
desconegudes pel mateix Servei d’Arqueologia, de la mateixa manera que mentre 
es feien obres a la Torre Sagrera van aparèixer unes restes funeràries. Afirma que 
això pot passar arreu de la ciutat i no sempre hi ha un arqueòleg. Insisteix que 
aquest mur no forma part del Rec Comtal, tal com diuen el Servei d’Arqueologia i
el Centre d’Estudis Ignasi Iglesias, i que, per tant, la sèquia no s’ha vist afectada 
per aquestes obres.

Pel que fa a l’ocupació il·legal d’algunes cases del conjunt del carrer del Pont, 
manifesta que s’està treballant d’una manera molt tranquil·la i s’arribarà a un 
acord per tal de recuperar aquest patrimoni per a tots els veïns i veïnes, tenint en 
compte que la propietat és pública i, a més, té una destinació. 

La Sra. Rovira afirma que la Sra. Andrés ha parlat d’un dels cinc punts del 
comunicat del Centre d’Estudis Ignasi Iglesias respecte a les actuacions del 14 
d’octubre, però que en aquest document també es denuncia que hi ha hagut 
destrucció del patrimoni.

Assenyala que no s’ha contestat per què mentre s’estava parlant de la 
conservació d’uns habitatges paral·lelament tenia lloc una actuació per part de 
diversos operaris. D’altra banda, manifesta que no entén que no hi hagués ningú 
del Servei d’Arqueologia en aquell moment, si s’havia arribat a un acord en aquest 
sentit i se sabia que en aquesta zona hi pot haver elements patrimonials. 
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Finalment, opina que s’ha generat un relat paral·lel al que realment va succeir, i 
que hauria estat més oportú que hagués comparegut el responsable de Patrimoni. 

El Sr. Ciurana manifesta que estan d’acord en algunes de les coses que diu la 
Sra. Rovira, i subratlla que en la seva intervenció no ha afirmat en cap moment 
que el Rec Comtal passés per la zona de què estan parlant.

Diu a la Sra. Andrés que, per sort, la ciutat és dinàmica i viva, i les sensibilitats 
van canviant. Afirma que, per tant, correspon al Govern saber llegir allò que passa 
en cada moment en una ciutat i saber avançar-se als esdeveniments. Opina que,
en aquest cas, la prudència responsable hauria aconsellat que qualsevol 
intervenció en aquest espai es fes sota control arqueològic. Manifesta que, més 
enllà de si valia o no valia la pena preservar el mur, és evident que just allà sota hi 
havia dos pous de registre i una sèquia secundària. 

Opina que, si aquest fet serveix de vacuna i d’estímul per tirar endavant el
compromís que es va adquirir el passat mes de març i per aprofitar la feina feta en 
el mandat anterior, haurà estat beneficiós per a la ciutat. Demana que tot allò que 
envolta el patrimoni immens que representa el Rec Comtal, amb unes condicions 
encara acceptables en alguns trams, tingui un tractament decidit per part del 
Govern municipal. 

El Sr. Blanco agraeix les explicacions de la Sra. Andrés. Demana al Govern que 
vigili que les obres es duguin a terme de la manera més eficient i amb el màxim 
respecte i cura possibles per les restes arquitectòniques i patrimonials que hi ha en 
aquest espai; que s’acabi la urbanització del parc; i que tot això es faci d’acord 
amb les necessitats de conservació del patrimoni i amb el Centre d’Estudis Ignasi 
Iglesias, i pensant sempre en l’interès general dels veïns de Sant Andreu. 

El Sr. Puigcorbé assenyala que hi ha diferents opinions respecte a l’estructura 
del Rec Comtal i que els tècnics del seu grup consideren que aquesta no és lineal i 
homogènia, sinó que ha anat canviant al llarg del temps. Afirma que per això 
demanen un pla director estratègic i la presència constant d’un arqueòleg en 
aquest espai.

La Sra. Andrés reitera que accepten els precs i ja estan treballant en el Pla 
director del Rec Comtal, i que esperen poder-lo tirar endavant amb el pressupost 
corresponent, per al qual demana el suport dels grups.

Es dóna per tractada.

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

4. Aprovar definitivament la modificació dels articles 1r, 2on, 3r, 4t, 6è, 7è, 
8è,10è, 11è i disposició addicional Primera del Reglament del Consell Municipal de 
Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de Barcelona. Publicar aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) a la Gaseta municipal i al Tauler 
d’Anuncis de l’Ajuntament.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C's, 
ERC i CUP i amb la reserva de vot del PP.

5. Ratificar, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Patronat del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) en la sessió d'11 de juliol de 2016, relatiu a 
l’aprovació definitiva de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-
los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local i a la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, com per la Llei 40/2015, 
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d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i d’altres modificacions adients, 
segons consta en l’expedient administratiu annex.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C's, 
ERC i PP i amb el posicionament contrari de la CUP.

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal CIU:

6. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 
municipal lideri, conjuntament amb el Consorci d'Educació de Barcelona, la creació 
i implantació, al llarg d'aquest curs, d'un Pla específic de mesures de prevenció, 
detecció i suport per les situacions d'assetjament escolar a la ciutat de Barcelona, 
dirigit a docents, alumnes i famílies.

El Sr. Ardanuy manifesta que la proposició que presenten té com a objectiu 
demanar el suport de tots els grups i la implicació del Govern en un tema 
emergent i que consideren de la màxima importància. Afirma que, segons diversos 
estudis, una quarta part de la població escolar del país, i per tant de la ciutat, pot 
estar sotmesa a assetjament escolar. Explica que consideren que el sistema 
educatiu ha de donar respostes a aquestes situacions i, alhora, l’Ajuntament de 
Barcelona ha de continuar tenint la vocació de ser innovador i impulsar polítiques 
al voltant del sistema educatiu i dels centres escolars, en complicitat amb 
l’administració educativa. 

Assenyala que el Grup Municipal de CiU va presentar un prec el 17 de març en 
què demanava que el Govern impulsés un seguit d’accions per detectar i donar 
acompanyament a les famílies i a les víctimes d’assetjament escolar a la ciutat. 
Manifesta que, atès que el Govern va respondre el prec d’una manera inapropiada 
amb una llista d’enllaços de correu electrònic, han considerat oportú presentar una 
proposició perquè es debati en la Comissió l’impuls d’un seguit de mesures per 
abordar aquestes situacions. Explica que aquestes mesures passen pel suport 
telefònic i presencial a les víctimes i a les seves famílies, per desenvolupar els 
mecanismes de formació a alumnes, famílies i docents que siguin necessaris per 
millorar la prevenció i l’acompanyament; per millorar els dispositius de coordinació 
amb la inspecció educativa i la fiscalia per atacar aquelles situacions de 
vulnerabilitat dels estudiants, i per unificar criteris d’actuació en matèria de 
protecció dels infants en tot allò que tingui a veure amb la relació de l’Ajuntament 
amb la comunitat educativa i els instruments de defensa dels drets d’aquests 
infants. Assenyala que tot això hauria d’estar englobat en un pla específic de 
mesures de prevenció, detecció i suport per a les situacions d’assetjament escolar 
a la ciutat, de manera que es pogués treballar conjuntament amb la comunitat 
educativa i amb la vocació que l’Ajuntament de Barcelona ha tingut sempre per 
atacar aquest gran problema. Manifesta que, com a regidor que ha tingut 
l’oportunitat d’escoltar i rebre diversos testimonis, pot dir que cal alleugerir 
l’enorme neguit que viuen els alumnes que pateixen aquestes situacions i les seves 
famílies, i poder acompanyar-los i donar-los la millor resposta possible. 

Explica que creuen que l’Ajuntament de Barcelona pot fer un pas endavant molt 
significatiu pel que fa a aquest problema i avançar-se a altres institucions que 
l’estan estudiant o no s’han atrevit a fer aquest pas. Afirma que el Govern trobarà
en el seu grup un aliat en tot allò que signifiqui desenvolupar això, i li demana que 
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no entengui aquesta proposició com una iniciativa merament tàctica, sinó com una 
manera d’intentar ajudar a detectar i corregir aquestes situacions. 

La Sra. Barceló expressa el vot a favor del Grup Municipal de C’s. Recorda que, 
de fet, el seu grup va plantejar al gener una proposició al Ple perquè es presentés 
el Protocol educatiu contra la transfòbia i l’assetjament escolar per identitat de 
gènere, així com una proposició en la Comissió per reforçar els programes de 
prevenció i intervenció contra l’assetjament escolar duts a terme per diferents 
agents socials, i manifesta que esperen que el Govern estigui treballant en el 
compliment d’aquests dues propostes.

Afirma que l’escola hauria de ser un espai segur, però que sovint és un espai on 
nens i nenes poden ser víctimes de la violència i rebre maltractament físic i 
psicològic per part dels companys, fet que comporta desconcert i desorientació.
Assenyala que això implica la necessitat que les diferents institucions públiques 
impulsin mesures per fer una bona prevenció, una bona detecció i un bon 
tractament d’aquest problema.

Destaca que les dades són impactants, ja que un de cada quatre escolars han 
rebut o reben assetjament escolar, i moltes vegades el viuen en silenci. Explica 
que aquest assetjament escolar provoca en els nens i nenes que el pateixen 
símptomes d’ansietat i depressió i una imatge negativa d’ells mateixos. Assenyala 
que, a més, si no són capaços de parlar-ne, pateixen molt i això els pot acabar 
portant al suïcidi. D’altra banda, afirma que un altre problema que cal afrontar és
el cyberbullying i que, per tant, creuen que el protocol proposat també ha 
d’abordar la prevenció de l’assetjament escolar a través de les xarxes socials. 

Subratlla que la prevenció és molt important tant per als nens que són víctimes 
de l’assetjament com per als nens que assetgen, atès que es tracta d’una conducta 
antisocial que poden repetir al llarg de la seva vida. Pel que fa a això, assenyala 
que el 60% dels nens agressors poden cometre algun delicte abans dels 24 anys. 

Manifesta que creuen que totes les administracions públiques i tots els grups 
municipals han de treballar per acabar amb l’assetjament escolar amb mecanismes 
i eines per a una bona detecció, una bona prevenció i un bon acompanyament als 
infants i les famílies. 

La Sra. Benedí explica que el Grup Municipal d’ERC comparteix plenament 
l’objectiu i la necessitat de crear un programa educatiu de prevenció de 
l’assetjament escolar, i que des de l’Ajuntament es prenguin mesures més enllà 
dels projectes de convivència i les jornades d’alumnat mediador ja existents. 
Manifesta que també pensen que totes les administracions han d’impulsar 
actuacions per prevenir els casos d’assetjament sexual. Afirma que, tal com han
dit en més d’una ocasió, el seu model passa per experiències en l’àmbit escolar 
com el programa KiVa, que es va iniciar com un petit projecte educatiu però que 
ha aconseguit obtenir bons resultats a la majoria de les escoles de Finlàndia.
Assenyala que aquest programa intenta canviar les normes que regeixen el grup, 
de manera que la tasca no se centra en l’assetjador o la víctima sinó en els 
testimonis, per tal que no participin d’aquest assetjament i, així, facin canviar 
l’actitud de l’assetjador. Destaca que l’objectiu ha de ser, doncs, conscienciar de la 
importància de les accions del grup i empatitzar amb la víctima, defensar-la i 
donar-li suport. 

Manifesta que també pensen que cal una acció educativa que potenciï la igualtat 
real d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol mena de discriminació, amb un model 
que vetlli perquè la diversitat sigui respectada en els diferents àmbits educatius i 
s’incorpori als plans tutorials i als plans i reglaments de convivència dels centres 
educatius. Assenyala que aquesta tasca comporta el compromís de vetllar per la 
conscienciació i la prevenció de tot tipus de violència i discriminació per part de 
totes les administracions, i passa per la capacitat d’oferir als centres i a tota la 
comunitat educativa els mecanismes i la formació perquè detectin situacions de 
discriminació o exclusió de qualsevol persona. 

Afirma que els consta que l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un programa de 
suport educatiu a les famílies que té com a objectiu impulsar i donar suport a la 
implicació de les famílies com a agents educatius fonamentals, tot establint 
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continuïtats entre el context familiar i l’escolar. Explica que, en aquest sentit, 
troben molt positives les mesures que s’han fet des de l’IMEB per treballar el 
ciberassetjament que pateixen els joves i l’educació digital de nens, joves, mestres 
i famílies. Remarca que cal tenir en compte que el cyberbullying és una de les 
formes de persecució més perverses, malintencionades i que més patiment
produeixen en les seves víctimes. Assenyala que les persones que el pateixen, 
generalment nens, nenes i preadolescents entre els 11 i 14 anys, es converteixen 
en éssers insegurs, depressius, solitaris i infeliços, i el seu rendiment escolar se’n 
veu profundament afectat. 

Manifesta que pensen que la formació per a la prevenció i la detecció és només 
el primer pas, i cal que hi hagi un suport continuat que permeti tenir clars els 
protocols d’actuació davant d’aquests casos i que tota la comunitat educativa sigui 
conscient i partícip de la importància de la convivència i el respecte a la diversitat 
als centres educatius i a la societat. Afirma que, per tant, demanen la implicació de
totes les administracions en aquest sentit, i donen suport a la proposició. 

La Sra. Esteller explica que el Grup Municipal del PP creu que l’assetjament a les 
escoles és un problema d’extrema gravetat i sempre ha considerat que hi ha 
d’haver una tolerància zero amb aquestes situacions i s’han de donar instruments 
a les escoles, als professors i a les famílies per poder-les identificar i poder 
reaccionar a temps. Manifesta que, per tant, donen suport a la proposició 
presentada.

Opina que, a part dels protocols que ja es van aprovar en altres comissions per 
treballar en aquesta direcció i de l’existència d’un protocol marc, és important tenir 
un pla específic per actuar en prevenció, i sobretot, en formació. Assenyala que es 
tracta de fer prevenció per impedir aquests casos, donar elements perquè tant 
l’escola com les famílies puguin identificar-los i reaccionar amb rapidesa, i donar
suport als nens que en són víctimes. Afirma que la comunitat educativa ha de tenir 
instruments suficients per evitar que un assetjament es pugui arribar a consumar, 
i que en cas que es produeixi cal una acció ràpida per poder resoldre la situació i
impedir que aquest patiment es pugui prolongar i tenir conseqüències tràgiques. 

La Sra. Rovira manifesta que, per al Grup Municipal de la CUP, l’assetjament 
escolar és el mirall del que passa al conjunt de la societat. Remarca que les 
agressions entre iguals per raó d’identitat sexual o de gènere, de procedència, de
diversitat funcional o de pressions corporals són violències que també succeeixen 
diàriament al carrer, de la mateixa manera que es mantenen pels mitjans de 
comunicació, així com pels àmbits més representatius de la societat. Afirma que és
per això que aquestes agressions també es donen a l’educació formal i a l’educació 
informal, i que les maneres de combatre-les han de ser múltiples. Manifesta que, 
en aquest sentit, creuen que és fonamental que l’assetjament es treballi des d’una 
perspectiva integral i centrada sobretot en la prevenció. Assenyala que aquesta 
prevenció s’ha de desenvolupar mitjançant un enfocament basat en l’educació en 
els valors d’igualtat, de no-discriminació per raó de sexe, gènere, identitat sexual,
classe o procedència, tot i ser conscients que estan lluny de tenir una societat on 
hi regnin aquests valors. En relació amb això, afirma que la desigualtat creada pel 
model capitalista i pel model patriarcal és una realitat alimentada per molts dels 
poders polítics que avui també es troben a la sala. 

Destaca que, per poder avançar en una societat on no hi hagi assetjament,
primer cal examinar i revisar els rols que s’exerceixen i els valors que es 
transmeten a casa, al carrer, a les aules i als mitjans de comunicació. Manifesta 
que, des de la CUP, creuen fermament en la importància d’anar a l’arrel dels 
problemes socials per no haver d’estar constantment posant pedaços, i d’aquesta 
manera poder construir una societat de persones lliures, crítiques i conscients del 
poder del col·lectiu i de la importància de ser solidàries i cuidar l’entorn. Afirma 
que per això aposten també per la coordinació dels múltiples actors implicats, com
els actors educatius, les administracions públiques i els mitjans de comunicació.

Explica que creuen que cal treballar perquè el projecte de la Xarxa d’escoles per 
la igualtat i la no-discriminació, que ja s’està impulsant, integri un protocol en 
aquests termes i perquè aquest projecte s’estengui de manera integral al conjunt 
de centres de la ciutat. Afirma que, per tant, pensen que és important incloure les 
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propostes que fa el Grup Municipal de CiU dins d’un programa més ampli i 
estructural com aquest, i que s’apliqui abans que finalitzi el 2017. Finalment 
expressa el vot a favor de la proposició.

La Sra. Andrés assenyala que l’assetjament escolar és un fenomen complex i 
que es pot donar tant en espais escolars controlats per adults com fora del control 
dels adults i a través de mitjans digitals. Afirma que, per tant, pensen que és 
important fer el protocol que es proposa, a banda de les moltes mesures que 
s’estan treballant des de l’Ajuntament. Subratlla que les persones i entitats 
implicades en aquest tema no són només l’escola, sinó també la família, els serveis 
de salut, els entorns de fora de l’escola on tenen relacions els infants o
adolescents, i els serveis socials quan hi intervenen. 

Manifesta que cal que les institucions liderin tant la confecció d’aquests protocols 
com també la seva aplicació. Destaca que és important que aquests protocols 
siguin coneguts i, també, que se n’avaluï l’aplicació i l’efectivitat. Afirma que els
preocupa poder disposar de protocols eficaços, però que els preocupa encara molt 
més el treball en tot l’entorn des d’un vessant comunitari per evitar aquest tipus 
d’actituds. Conclou que, per tot això, el Grup Municipal del PSC donarà suport a la 
proposició.

La Sra. Ortiz dóna la paraula al comissionat d’Educació i Universitats.

El Sr. Essomba afirma que el compromís del Govern municipal en contra de 
l’assetjament escolar és taxatiu i, pel que entenen, compartit amb la resta de 
grups municipals. 

Assenyala que, amb relació al prec del 17 de març al qual s’ha referit el Grup 
municipal de CiU, donarà una resposta concreta sobre el que s’està fent en l’àmbit 
del Consorci d’Educació de Barcelona. Manifesta que, pel que fa al suport telefònic i 
presencial a les víctimes i les seves famílies, el Consorci disposa d’un número de 
telèfon específic perquè els centres educatius hi puguin contactar a través de la 
seva àrea d’orientació i educació inclusiva. Explica que, quan hi ha una trucada, 
des del Consorci s’informa i orienta sobre les actuacions que cal portar a terme 
davant la sospita d’assetjament. Assenyala que aquest procés també es pot activar 
a partir d’enviar un correu electrònic a un correu genèric que té el Consorci, de
manera que les famílies poden contactar amb el referent del Consorci sempre que 
ho considerin necessari. 

Respecte al desenvolupament de mecanismes de formació per a alumnat, 
famílies i docents, recorda que el Consorci d’Educació, en les seves línies de 
formació, duu a terme tot un seguit de propostes per a centres educatius. Explica 
que, pel que fa a aquest cas concret, el Consorci desenvolupa aquestes actuacions 
de formació a partir de diverses taules, equips de treball i xarxes que tenen com a 
objectiu la millora dels espais de convivència, com ara el Circuit de Barcelona 
contra la violència masclista, la Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no-
discriminació, la comissió de treball per a la prevenció del sexisme, la Xarxa 
d’escoles mediadores o la trobada de centres amb alumnat mediador. 

Pel que fa a la mesura del prec relativa a la unificació de criteris d’actuació de 
protecció dels infants en totes les escoles de la ciutat, afirma que en el curs 2016-
2017 s’ha iniciat un treball conjunt entre el Consorci d’Educació, el Consorci 
Sanitari, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), els 
Serveis Socials i els Mossos d’Esquadra per revisar els protocols actuals i acordar 
actuacions i les responsabilitats de cada servei davant la sospita o certesa de 
maltractament o assetjament. Explica que, un cop consensuades les actuacions, el 
Consorci d’Educació de Barcelona en farà difusió a Inspecció, als equips 
d’orientació i assessorament psicopedagògica (EAP) i a tots els centres educatius 
de la ciutat públics i concertats. Assenyala que aquestes actuacions estan previstes 
per al segon trimestre d’aquest curs.

El Sr. Ardanuy agraeix la resposta del Govern al prec que van presentar, i 
demana que els la facin arribar per escrit.
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Afirma que coneix els dispositius que té el Consorci d’Educació per arribar a 
aquests casos, però que han de ser conscients que aquests mecanismes són 
insuficients i que l’Ajuntament té responsabilitat més enllà de les aules. Assenyala 
que es tracta de canals de comunicació entre el centre i el Consorci, i que no 
donen la llibertat a les famílies de poder accedir a un suport extern. A més, 
remarca que la primera resposta que acostuma a donar el Consorci és que el nen o 
la nena es canviï de centre, cosa que opina que és un error molt greu. Manifesta 
que entén les prioritats que poden tenir en un moment donat les autoritats
educatives, però que l’Ajuntament hauria d’anar més enllà de les accions que fa el 
Consorci, de la mateixa manera que ho fa en molts altres àmbits, tenint en compte 
el gran neguit que genera l’assetjament en l’alumnat i les famílies. Afirma que, a 
més, l’Ajuntament té els instruments per fer-ho. En aquest sentit, assenyala que, 
tal com ha dit la regidora del Grup d’ERC, només la formació de famílies ja és un 
àmbit molt important per desenvolupar, al qual el comissionat no hi ha fet
referència. Demana que entre tots puguin desenvolupar una acció contundent pel 
que a l’assetjament escolar i que no esperin que ho facin altres.

La Sra. Benedí pregunta als grups si volen tornar a intervenir.

El Sr. Essomba assenyala que també hi ha una guia per a la prevenció, la 
detecció i el tractament dels abusos o assetjaments en l’àmbit de les escoles 
bressol municipals i els centres d’educació musical, que són els centres que 
depenen de l’Ajuntament de Barcelona. D’altra banda, recorda que a la primavera 
van presentar un pla específic sobre el cas concret dels abusos sexuals, i que 
l’Institut Municipal d’Educació finança cursos relatius als drets humans, que és una 
qüestió de la qual no han parlat. Pel que fa a això, afirma que no només s’ha de 
tenir en compte la dimensió reactiva davant un problema, sinó també la proactiva i 
preventiva, per tal de fomentar actituds positives. Destaca que aquesta formació 
en valors i drets humans és un element que també forma part d’aquesta estratègia 
i al qual l’Ajuntament hi dedica molts recursos. 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot 
favorable del PSC, el Sr. Ardanuy expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Barceló 
expressa el vot favorable de C's, la Sra. Benedí expressa el vot favorable d'ERC, la 
Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa el vot 
favorable de la CUP. S'aprova.

Del Grup Municipal C's:

7. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que en el termini d'un 
mes, el Govern municipal amb coordinació amb la Xarxa d'Atenció a Persones 
sense Llar, presenti el Pla de Sensellarisme per a la ciutat de Barcelona, en què 
s'especifiqui el número de places d'albergs i de Housing First per les persones que 
viuen al carrer. Al mateix temps demanem, que s'inclogui l'atenció i seguiment que 
rebran aquestes persones.

La Sra. Barceló agraeix l’esmena realitzada pel Govern. 
Explica que el llibre “15 años en la calle”, de Miguel Fuster, defineix molt bé el 

que és no tenir una llar i viure al carrer, i en recomana la lectura. Llegeix un 
fragment del pròleg: «Cuando un día te encuentras en la calle la vida se rompe y 
parece imposible volverla a recomponer. Vivir en la calle es el horror, es estar en 
un estado de desesperación permanente y ahí es donde voluntarios y profesionales 
de las entidades juegan un papel imprescindible.» 

Manifesta que, en primer lloc, des del Grup de C’s volen agrair la tasca que fan 
totes les entitats que treballen per a les persones sense llar. Assenyala que, 
segons les dades del Servei d’Inserció Social del 2015, a Barcelona hi ha 2.800 
persones sense llar, 700 de les quals viuen al carrer, 434 en assentaments i 1.600 
reben ajudes per part de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar. 

D’altra banda, recorda que en l’últim recompte en què la majoria de regidors
presents van participar, la nit del 18 de maig, hi havia 941 persones dormint als 
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carrers de la ciutat. Remarca que aquestes persones sovint també presenten un 
trastorn mental que pot anar acompanyat o no per un problema d’addicció.

Assenyala que una dada significativa és que el 47% de les quasi 30.000
persones sense llar a Espanya han patit algun tipus d’agressió per dormir al carrer. 
A més, explica que, segons dades de la Fundació Arrels, el 73% de les persones 
sense sostre a Barcelona fa més de sis mesos que estan sense llar, i que aquestes 
persones dormen al carrer gairebé quatre anys de mitjana. Pel que fa al perfil 
d’aquestes persones, manifesta que hi ha un 89% d’homes i un 11% de dones; el 
49% té entre 31 i 50 anys; la seva esperança de vida és de 58 anys, i un 72% no 
tenen cap ingrés.

Afirma que totes aquestes dades signifiquen que les administracions públiques 
s’han de posar a treballar seriosament en aquesta qüestió. Recorda que la diagnosi 
del 2015 que va presentar l’any passat el Govern detallava els recursos de què 
disposa la ciutat per afrontar el sensellarisme: 50 places de Housing First, 1.672 
places entre albergs, pisos i pensions (740 públiques i 932 privades) i 21 centres
d’acollida temporal i d’urgència. Remarca, però, que des del desembre del 2015 
fins ara no s’ha presentat cap proposta en aquest àmbit. Explica que han ampliat 
una mica el termini perquè creuen que tots els regidors han d’estar d’acord a crear 
els màxims recursos per a les persones que viuen al carrer, però que creuen que 
és important presentar aquesta proposta, i més davant la proximitat de l’hivern. A 
més, destaca que es disposa d’una diagnosi, atès que les entitats socials han fet 
entrevistes amb persones que viuen al carrer i han proporcionat moltes dades per 
poder fer una nova proposta. 

Explica que moltes entitats els diuen que hi ha persones a les quals els costa 
molt deixar d’estar al carrer, tot i que se’ls ofereixin recursos, però que potser cal 
buscar altres alternatives i recursos perquè puguin fer-ho. Manifesta que volen 
encoratjar el Govern perquè augmenti les ajudes en projectes per aconseguir la 
reinserció social d’aquestes persones, i que en algun moment hi pugui haver un 
servei d’acollida i assistència les 24 hores. Recorda que en un prec que van fer 
l’any passat van demanar també un alberg per a persones que tenen un problema 
de consum actiu de drogues. A més, proposa reforçar la presència d’educadors els 
dies de pluja; augmentar el nombre d’educadors al carrer perquè poden ser el 
primer vincle amb aquestes persones i fer que, amb el temps, puguin estar 
motivades per deixar de dormir al carrer; i, sobretot, que als albergs o els recursos 
hi hagi un tracte individualitzat perquè tinguin la intimitat que requereixen, tal com 
ho demanen aquestes mateixes persones en el diagnòstic del 2015. 

La Sra. Fandos manifesta que el Grup Municipal de CiU donarà suport a la 
proposició perquè sempre han considerat el tema dels sense llar absolutament
prioritari. 

Assenyala que una lectura fàcil de l’exposició d’antecedents que explicava la 
Sra. Barceló seria que en el darrer any ha augmentat el nombre de persones sense 
sostre que viuen al carrer de 700 a 941, però que no farà demagògia i dirà que no 
és ben bé això, tot i que aquestes dades demostren que el problema existeix i que 
cal seguir treballant en aquest àmbit.

Opina que en el mandat anterior es va fer un gran esforç per fer una
reformulació del model assistencial. Recorda que es va crear el Centre 
d’Allotjament Temporal Hort de la Vila; es va fer el nou Centre d’Urgències i 
Emergències Socials de Barcelona (CUESB), que ja és un centre de 24 hores que 
atén al moment; es va crear el Centre d’Allotjament per a Persones Vulnerables de 
Dos de Maig; es va ampliar molt la xarxa d’habitatges d’inclusió social, i sobretot 
es va posar en marxa el model Housing First amb 60 places. Destaca que aquest 
sistema ha significat un canvi profund del model actual perquè ha invertit la 
metodologia de treball fent que l’accés a l’habitatge sigui el primer pas 
d’intervenció i posant la persona i el seu apoderament en primer lloc. Afirma que 
pensen que s’ha d’avançar en aquest sentit i cal seguir trobant noves fórmules de 
models d’allotjament. Opina que el model de centres que van heretar no són la 
resposta, i la prova és que a les mateixes persones sense sostre no els agrada i no 
creuen que sigui l’adequat. Conclou que cal reformular el model, com el Govern 
anterior ja va començar a fer, i continuar ampliant el Housing First.
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La Sra. Benedí manifesta que és evident que cal un pla adreçat a les persones
sense llar, si es tenen en compte els resultats del recompte que es va fer el mes 
de maig. Assenyala que a Barcelona una família desnonada no passa a pernoctar al 
carrer de manera automàtica, ja que en general els recursos familiars, comunitaris
i institucionals protegeixen les persones que són expulsades de la seva llar de 
dormir al ras. Remarca, però, que aquests recursos es deterioren amb facilitat si 
no es troben vies d’inclusió social ràpides. 

Afirma que l’atenció social de les persones sense llar és competència municipal i 
depèn de la voluntat política i les seves prioritats exercir-la. Manifesta que la
rèmora d’unes nefastes polítiques d’habitatge i una recessió a la qual encara queda 
molt recorregut per davant fan preveure un constant flux de moltes persones que 
s’hauran d’enfrontar a viure sense llar. Assenyala que, al mateix temps, les 
perspectives de sortida de les persones sense llar es compliquen sense accés a 
rendes del treball o sense ajudes ni rendes mínimes.

Opina que la realitat diversa de les persones sense llar requereix també 
diversitat en les aproximacions socials i educatives. Afirma que quan la necessitat 
més important d’una persona és l’habitatge s’han de cercar mecanismes que posin 
per davant d’altres intervencions el fet de facilitar-li un lloc per viure per tal de 
reconstruir la seva vida social amb uns mínims de privacitat i d’autonomia 
personal. Assenyala que la situació dramàtica de moltes d’aquestes persones sense 
llar, combinada amb la bona voluntat de ciutadans, ciutadanes i entitats, ha donat 
lloc a formes d’atenció basades en el voluntarisme i l’espontaneïtat que no sempre 
acaben donant uns resultats positius. En relació amb això, afirma que el subsector 
de l’atenció a les persones sense llar ha estat tradicionalment mancat de regulació 
i estandardització de les condicions de prestació de serveis, i que la gravetat de les 
situacions d’exclusió no pot portar a assumir que qualsevol ajuda és millor que 
cap. A més, assenyala que hi ha persones sense llar que, per la seva edat, per 
problemes de salut física o mental o a causa de llargs processos de 
desestructuració social, requereixen l’acompanyament de professionals, i que cal 
garantir que les seves circumstàncies personals no els generin una doble exclusió. 

Manifesta que, des del Grup Municipal d’ERC, creuen que no n’hi ha prou a 
actuar amb urgència amb les persones sense llar i que el que cal, a curt termini, és 
un pla integral per a aquestes persones i una profunda reflexió sobre els models 
d’atenció social ja existents. Destaca que, per incidir sobre les persones sense llar,
cal canviar polítiques d’habitatge, d’atenció a la dependència, de sanitat i de 
redistribució de les rendes, i fer-ho amb un ampli debat amb els col·lectius que hi 
treballen i tots els grups municipals. Conclou que, per tot l’exposat, voten a favor 
de la proposició. 

La Sra. Esteller manifesta que el Grup del PP dóna suport a la proposta, ja que 
pensen que és necessari disposar d’un pla contra el sensellarisme. Explica que el 
Govern els va presentar una proposta per a l’elaboració d’aquest pla en una reunió 
al mes d’abril, però que, en canvi, no tenen coneixement de com ha anat 
evolucionant ni quin calendari i recursos preveu.

Assenyala que, tal com ha dit el grup proposant, hi ha 941 persones que viuen 
al carrer a la ciutat, tot i que les persones sense llar són en total 3.344. Subratlla 
que aquesta xifra és preocupant, així com el fet que Barcelona concentri el 54% de 
les persones sense llar de tot Catalunya. Remarca que es tracta d’un tema 
complex, ja que hi ha persones que dormen al carrer que no volen anar a cap 
alberg perquè volen estar al carrer. Pel que fa a això, manifesta que la Fundació 
Rauxa explica sovint com han de treballar amb aquestes persones per aconseguir 
que els tinguin confiança i poder-los buscar un altre indret. 

Opina que, tot i que hi ha molts factors que intervenen en aquest problema, 
l’Ajuntament ha de fer tot el possible per evitar que aquestes situacions es 
cronifiquin. Assenyala que un terç d’aquestes persones ja tenen una situació 
crònica i que, per a moltes d’elles, el recurs més idoni és el Housing First. Explica 
que les places de Housing First que hi ha actualment estan donant bons resultat i
que, per tant, creuen que aquesta és una via per donar estabilitat i una sortida a 
aquestes persones. Recorda que, de fet, en la sessió anterior de la Comissió van
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presentar un prec per ampliar el Housing First amb 50 noves places. Afirma que 
moltes d’aquestes persones necessiten un acompanyament per poder sortir de la
dependència dels recursos socials i tenir una vida autònoma.

Opina que és positiu tenir un pla amb objectius, accions i recursos per donar una 
resposta en funció de cada persona i de cada circumstància. Assenyala que hi ha 
districtes que concentren moltes de les 941 persones que dormen al carrer, com 
Ciutat Vella, amb 185; l’Eixample, amb 220, i Sants-Montjuïc, amb 144. Afirma 
que, per tant, creuen que cal actuar d’una manera integral. 

La Sra. Rovira manifesta que, des del Grup Municipal de la CUP, comparteixen la 
necessitat que es presenti un pla per afrontar el sensellarisme a la ciutat i que les 
administracions públiques hi posin tots els recursos que estan al seu abast. 
Assenyala que, tanmateix, volen fer diverses consideracions que creuen que són
imprescindibles per anar a l’arrel d’aquest problema.

Afirma que les causes per les quals una persona es troba en situació de sense 
llar són múltiples, i que aquestes no són només personals sinó que són sobretot 
estructurals i institucionals. En aquest sentit, manifesta que per entendre aquest 
fenomen complex cal tenir molt clar que la desigualtat social i l’exclusió no són 
conseqüència d’un destí fatal determinat per forces sobrenaturals que l’ésser humà 
no pot controlar, sinó que són el resultat de factors estructurals que, a dia d’avui, 
s’anomenen conseqüències del sistema capitalista, que posa el mercat per davant 
de les persones. Assenyala, doncs, que aquests motius estructurals es relacionen 
amb el procés econòmic neoliberal fonamentat en el mercat immobiliari i
l’explotació laboral, mentre les empreses i els bancs s’omplen les butxaques; amb
el tancament de fronteres i recursos a les persones migrades, i amb aquelles eines 
institucionals que no funcionen per pal·liar el model capitalista i patriarcal. En 
relació amb això, opina que els serveis socials vulnerabilitzen i victimitzen, i són 
incapaços de donar resposta a través de les ajudes i dels seus processos al conjunt 
de persones de la societat. Afirma que a aquest fet s’afegeix la discriminació que 
pateixen les persones migrades a conseqüència de l’absència d’un estat legal. 

Manifesta que, per tant, tot i valorar que el Govern sàpiga gestionar les 
emergències, creuen que les preguntes clau són com fer efectiu el dret a 
l’habitatge i construir llars més enllà d’aquesta emergència, i com garantir vides
que valguin la pena ser viscudes. Afirma que, atès que les causes estructurals que 
generen persones sense llar són conseqüència d’un model econòmic i d’un model 
social que posa per davant el guany econòmic a la vida de les persones, les 
institucions seran meres gestores de la misèria fins que no s’afronti aquesta 
realitat. 

Conclou que votaran a favor de la proposició, però que creuen que són
necessaris canvis d’arrel i enfrontar-se al model econòmic i social actual per poder 
anar a la base dels diferents problemes i plantejar una societat que posi les 
persones per davant del mercat. En aquest sentit, manifesta que agraeixen que hi 
hagi proposicions que posin al centre la situació d’aquestes persones, però que 
pensen que els diferents partits polítics també s’haurien de plantejar les causes 
d’aquests problemes i, per tant, anar a les arrels ideològiques que expliquen 
aquests drames socials. 

La Sra. Andrés assenyala que en l’últim informe de la Xarxa d’Atenció a 
Persones sense Llar de Barcelona ja es deia que cal treballar amb intensitat per 
eradicar la pernoctació al carrer, o en espais públics o semipúblics. Recorda que 
aquest informe parlava de 2.799 persones que no tenen llar a la ciutat, i reconeixia 
que hi ha hagut un augment progressiu de places residencials per atendre aquesta 
demanda, alhora que demanava més places residencials per fer un seguiment 
social més estable i acabar reduint el nombre de persones que pernocten al carrer. 

Afirma que, efectivament, cal treballar sobre la cartera de serveis que ofereix
l’Ajuntament de Barcelona per a aquest col·lectiu. Pel que fa a això, explica que la 
Xarxa diu que calen nous protocols i noves metodologies per reduir el nombre de
persones sense llar i fer una anàlisi més qualitativa que quantitativa dels 
dispositius actuals.
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Manifesta que el Grup Municipal del PSC comparteix molt la visió que acaba de 
fer la Sra. Rovira en el sentit que cal una estratègia global sobre l’exclusió 
residencial i abordar aquest problema des d’un àmbit multidisciplinari, no només 
des de l’Ajuntament sinó també de des de la Generalitat, l’Estat i tota la societat. 
Conclou que, per tot l’exposat, el seu grup donarà suport a la proposició. 

La Sra. Ortiz assenyala que han arribat a un acord amb el Grup de C’s, i destaca 
que per al Govern és una prioritat donar resposta concreta a la situació de 
sensellarisme en la qual viuen moltes persones i combatre’n també les causes. 
Remarca que el sensellarisme no és una qüestió que afecta un col·lectiu concret 
sinó una diversitat de persones i és fruit, d’una banda, de la dificultat d’accés a un 
habitatge digne i accessible a la ciutat, que és un aspecte que es tracta en el Pla 
de l’habitatge que presentaran demà; i de l’altra, d’unes polítiques completament 
injustes que fan que molta gent que fins i tot treballa sigui pobra. Pel que fa a 
això, afirma que actualment hi ha persones que treballen amb contractes 
extremament precaris que estan en albergs municipals. Assenyala que les causes 
de la situació d’aquestes persones a vegades poden estar relacionades amb un 
sistema sanitari que no atén bé els trastorns mentals, o amb una reforma laboral 
que ha precaritzat el treball.

Remarca que el diagnòstic que han fet deia que ningú no vol estar al carrer,
encara que algunes persones s’hagin de construir aquest relat vital per poder 
acceptar la duresa i la crueltat d’aquesta situació. Afirma que el que han fet ha 
estat fer protagonistes a les persones que estan al carrer. Assenyala que ja han fet 
quatre sessions amb aquestes persones, que han demanat fer-ne una altra per 
acabar d’expressar les seves necessitats i com volen canviar els equipaments.
Explica que estaran en disposició de presentar la part municipal del pla en unes 
setmanes, però que han volgut que sigui un pla de sensellarisme de la Xarxa 
d’Atenció a Persones sense Llar, ja que és una xarxa que funciona molt bé i un 
exemple de coproducció de polítiques. Afirma que, per tant, serà un pla de conjunt 
de totes les entitats que formen part de la Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar i 
l’Ajuntament, i que per això han demanat ampliar el marge de temps, ja que les
entitats també han de fer els seus processos de validació. 

D’altra banda, remarca que tot això no vol dir que no estiguin ja avançant. 
Assenyala que, per exemple, pel que fa als educadors, el Servei d’Inserció Social ja 
ha tret un nou plec de condicions que amplia de manera quantitativa i qualitativa 
la manera d’intervenir i els recursos. Explica que també busquen un nou centre per 
ubicar la part de seguiment, de manera que estigui en condicions dignes; que 
estan a punt d’habilitar un nou centre per a joves ex tutelats, ja que creuen que el 
perfil dels equipaments existents no encaixa amb aquest col·lectiu; que estan
treballant amb Salut un centre específic per a persones amb trastorns mentals, i
que volen ampliar alguns dels recursos d’hivern a tot l’any.

Opina que mai no han de parlar de sensellarisme sense parlar del dret a 
l’habitatge. Afirma que, per tant, totes les polítiques que es fan perquè la gent no 
perdi casa seva o s’hi pugui quedar són polítiques actives contra el sensellarisme.

La Sra. Barceló agraeix els comentaris dels grups i la seva sensibilitat. Opina 
que aquest és un tema en el qual tots coincideixen i que han d’arribar a un 
consens respecte al pla de sensellarisme. Assenyala que no es tracta només 
d’abordar la situació de les persones sense llar, sinó també de prevenir l’exclusió 
residencial. 

La Sra. Benedí dóna el punt per finalitzat, atès que la Sra. Fandos renuncia a 
tornar a fer ús de la paraula i la resta de grups han esgotat el temps d’intervenció.

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot 
favorable del PSC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Barceló 
expressa el vot favorable de C's, la Sra. Benedí expressa el vot favorable d'ERC, la 
Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa el vot 
favorable de la CUP. S'aprova amb el redactat següent:
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La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que abans de finalitzar 
l'any el Govern municipal conjuntament amb la Xarxa d'Atenció a Persones sense 
Llar, presenti el Pla de Sensellarisme per a la ciutat de Barcelona que inclourà 
l'ampliació de les places residencials, la reformulació del model d'allotjament i 
l'ampliació del Housing First.

Del Grup Municipal ERC:

8. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 
municipal a: 1. Incloure de manera immediata en els plecs de clàusules dels 
concursos públics mesures concretes que dignifiquin les condicions laborals actuals 
dels professionals de la Cultura de les empreses subcontractades per l'Ajuntament 
o per les entitats municipals vinculades al Consistori, i que permetin eradicar les 
pràctiques abusives d'algunes d'aquestes empreses. 2. Garantir que les empreses 
subcontractades del sector cultural adoptin el salari mínim de mil euros per al seu 
personal contractat, d'acord amb la proposició aprovada durant el Plenari del 
Consell Municipal del passat 27 de maig. 3. Posar fre a l'actual model de gestió 
dels equipaments culturals basat en l'externalització sistemàtica dels serveis, a 
través de la internalització dels llocs de treball de caire estructural, de manera 
progressiva i segons criteris d'eficiència i eficàcia.

El Sr. Puigcorbé manifesta que agraeix al Govern municipal la voluntat de 
transaccionar la proposició del seu grup i que es congratula d’haver arribat a un 
acord. 

Destaca que, des del Grup Municipal d’ERC, sempre han estat atents a les 
condicions laborals dels barcelonins i barcelonines, començant, perquè serveixi 
d’exemple, pels professionals que treballen amb o per a l’Ajuntament, ja sigui 
directament o a través d’empreses subcontractades. Assenyala que una bona 
mostra d’això és la proposició que van presentar el passat mes de maig perquè el 
salari mensual del personal contractat pel consistori no fos en cap cas inferior a 
1.000 euros, que va ser aprovada i que persegueix, en última instància, l’adopció 
d’un salari mínim de ciutat de 1.000 euros. 

Manifesta que, en aquesta Comissió, són especialment sensibles a les condicions 
de treball dels professionals de la cultura. Explica que saben que la problemàtica 
és molt complexa i que depassa àmpliament la qüestió salarial, però que també 
són conscients que l’arrel del problema es troba en el model de gestió dels
equipaments culturals per part de l’Ajuntament. Afirma que l’actual model de 
gestió dels serveis d’equipaments culturals municipals basat en una externalització 
sistemàtica indiscriminada ha provocat la precarització laboral del personal del 
sector cultural que treballa a les empreses subcontractades per l’Ajuntament o pels 
consistoris, fundacions, consorcis i altres entitats vinculades o dependents de 
l’Ajuntament. Remarca que en els darrers mandats, i coincidint amb la crisi 
econòmica, la degradació de les condicions de treball dels professionals del sector 
ha estat constant, amb independència de l’orientació ideològica del partit polític 
que fos al capdavant del consistori. Assenyala que durant el darrer any i mig el 
malestar dels professionals del sector cultural ha anat en augment, de manera que 
les mostres de protesta dels treballadors i treballadores per denunciar la 
precarietat laboral en què viuen s’han succeït durant els darrers mesos, amb
manifestacions, vagues i mobilitzacions, com ara les organitzades coincidint amb la 
Nit dels Museus d’enguany. 

Explica que diferents col·lectius i plataformes de professionals de la cultura que 
compten amb el suport d’agents socials han denunciat les males pràctiques 
d’algunes de les empreses subcontractades del sector, unes pràctiques abusives 
que han proliferat i s’han cronificat en el temps, com ja recollia el memoràndum 
presentat pel col·lectiu de treballadors i treballadores de l’ICUB a l’agost del 2015. 
Esmenta algunes d’aquestes pràctiques: retribucions salarials insuficients, o sous 
de misèria; contractació temporal i, en conseqüència, precària; inadequació de la 
retribució salarial i la formació acadèmica del personal; ràtios de personal 
insuficients a l’hora de dimensionar els equips, amb la sobrecàrrega de feina que 
implica per als treballadors i treballadores; indefinició de les categories i les 
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responsabilitats professionals; manca de programes de formació contínua 
remunerada; dificultat per desenvolupar una carrera professional en el sector;
exigència de treball gratuït; impossibilitat de conciliació de la vida laboral i la 
familiar a causa de la demanda de serveis extraordinaris i hores fora de l’habitual;
i ús indegut i generalitzat dels contractes d’obra i servei, la utilització dels quals 
s’hauria de restringir a casos molt concrets i degudament justificats. 

Remarca que aquestes pràctiques es duen a terme davant la passivitat de les 
administracions contractants i no han suposat cap impediment per a les empreses 
a l’hora de ser adjudicades les licitacions i contractacions per part de l’Ajuntament. 
Afirma que és especialment alarmant l’abús que s’està fent de les licitacions de 
preu baix, perquè converteixen els concursos en veritables subhastes a la baixa, 
en els quals només es té en compte el factor econòmic com a criteri d’adjudicació i 
les empreses, per aconseguir ofertes competitives, abaixen els salaris dels 
treballadors i treballadores fins a xifres ridícules, amb sous que arriben amb 
freqüència a cinc euros l’hora. Assenyala que aquesta situació és encara més 
escandalosa si es té present que aquests professionals tenen una o més titulacions 
universitàries i acostumen a dominar diversos idiomes. Explica que tot això 
comporta un greu deteriorament dels serveis, amb grans rotacions de personal, i 
un descontentament general, cosa que repercuteix finalment en la ciutadania 
destinatària dels serveis públics i en un horitzó professional profundament 
decebedor. 

D’altra banda, es refereix a la proliferació en els equipaments culturals dels 
anomenats falsos autònoms, que sovint desenvolupen tasques de caràcter 
estructural. Afirma que la crisi econòmica i els interessos dels mercats han estès 
aquesta pràctica amb frau de llei en el sector privat, i que ha acabat fent-se massa 
habitual en el sector públic. 

Manifesta que, per tot això, demanen eliminar les pràctiques abusives i que el 
Govern municipal garanteixi que les empreses subcontractades del sector cultural 
ofereixin unes condicions laborals dignes als seus treballadors i treballadores, i que 
s’adoptin totes les mesures necessàries per fer possible el salari mínim de 1.000 
euros per al seu personal contractat, d’acord amb la proposició aprovada durant el 
Consell Plenari del 27 de maig. Remarca, però, que encara volen anar més enllà i
que, tal com reclamen els ens socials, demanen també que el Govern municipal 
posi fre a l’actual model de gestió dels equipaments culturals basat en 
l’externalització sistemàtica dels serveis a través de la internalització dels llocs de 
treball de caràcter estructural de manera progressiva i segons criteris d’eficiència i 
eficàcia, de manera que, si escau, els professionals procedents d’empreses 
subcontractades que desenvolupen aquests serveis puguin incorporar-se 
gradualment a la plantilla municipal mitjançant el mecanisme que es consideri més 
oportú en cada cas. 

Conclou que, en definitiva, volen que prevalguin els valors i els principis ètics de 
transparència i de bon govern en tota l’actuació de l’Ajuntament, d’acord amb el 
codi de conducta que el Govern municipal es va comprometre a elaborar a 
proposta del seu grup durant el Consell Plenari del 14 de juliol de l’any passat. 
Manifesta que esperen que aquest codi sigui consensuat i entri en vigor aviat. 
Afirma que només així s’acabarà de manera eficaç amb la precarietat laboral dels 
treballadors i treballadores del sector cultural i es podrà dignificar i donar el 
reconeixement que mereix la feina que duen a terme aquests professionals de la 
cultura de la ciutat. 

El Sr. Ciurana assenyala que escoltarà atentament la posició del Govern 
respecte a aquesta qüestió perquè hi ha alguns aspectes que seran determinants 
per fixar el posicionament del seu grup, com el calendari que preveu per als 
compromisos que assumeix, el pressupost que pensa destinar a la internalització 
de segons quins serveis, què considera que és estructural en els equipaments i què 
no ho és, i què pensa fer amb els falsos autònoms. En relació amb això, explica 
que fa poc van veure com l’Institut de Cultura va contractar el director de la 
Virreina a través del capítol 2, i que la comissionada de Cultura va dir que ho 
havien fet d’aquesta manera, seguint la indicació de Recursos Humans, perquè així 
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no cobria una plaça eventual. Opina que, per tant, la credibilitat del Govern 
respecte a aquesta qüestió és gairebé nul·la.

Manifesta que els sobta que no s’hagi fet menció al Codi de bones pràctiques en 
la contractació pública dels serveis culturals als museus i centres culturals 
dependents de l’ICUB, que és un codi que va impulsar abans de l’estiu la 
comissionada de Cultura. Opina que en aquest codi es deien coses molt 
interessants i que, si es compleix, el progrés ja serà considerable. Pregunta si
s’assumeix aquest codi que van treballar conjuntament sindicats, empreses i 
l’ICUB. D’altra banda, assenyala que en el conveni d’activitats educatives en l’espai 
de lleure, que és el conveni pel qual es regeixen part d’aquestes persones i al qual 
s’haurien d’acollir totes, les taules salarials superen els 1.000 euros en alguns 
casos. 

Remarca que el Govern fa proclames que no es faran més externalitzacions, 
però que el despatx d’ofici d’avui en conté algunes, no de l’àmbit de la cultura 
estrictament, però sí d’una ludoteca i d’un casal de joves, entre d’altres. Manifesta 
que, per tant, els agradaria conèixer la posició exacta del Govern pel que fa a les 
intencions reals, el calendari, el pressupost i com es pensa regularitzar la situació 
en què avui es troben aquests treballadors. Afirma que aquesta proposició està
feta amb tota la bona intenció, però deixa molts interrogants oberts i els agradaria 
aclarir-los.

La Sra. Barceló manifesta que comparteixen que el món cultural viu una situació 
de precarietat laboral i que cal millorar les condicions laborals de tots els agents 
culturals, des de la persona que es troba a la recepció d’un centre cívic o d’un 
museu fins a l’actor que puja a un escenari. Afirma que si el món laboral té 
incertesa, el món cultural encara en té molta més. Explica que el Sr. Puigcorbé 
coneix perfectament aquest món i sap que la incertesa i la inestabilitat de la feina 
genera molts problemes a tots els agents culturals, sobretot perquè dedicar-se al 
món de la cultura és fer del projecte de vida el projecte professional, i al revés. 
Manifesta que, atès que des del Grup Municipal de C’s han denunciat aquesta 
precarietat laboral, estan d’acord en la primera part de la proposició.

Pel que fa a la segona part de la proposició, que fa referència al salari mínim, 
assenyala que, tal com va comentar el seu grup en el plenari del 27 de maig, 
creuen més en un model de contracte únic indefinit, en els complements salarials 
per als salaris més baixos, en la llei de la segona oportunitat i en els ajuts als 
autònoms i les petites empreses. Explica que pensen que s’ha de promoure el 
treball dels joves artistes i dels artistes consolidats, ja que la cultura té un paper 
molt important a la ciutat. 

Respecte a la gestió dels equipaments culturals i municipals, manifesta que 
tenen clar que la gestió ha de ser eficient, tant si els serveis són externalitzats o 
internalitzats, perquè cal garantir condicions laborals òptimes, i més si es reben 
subvencions per part de les administracions públiques. D’altra banda, afirma que 
creuen que és important potenciar i promocionar la cultura. Pel que fa a això, 
recorda que el seu partit va arribar a un acord amb el PP per rebaixar l’IVA cultural 
als espectacles en viu, com la dansa i el teatre, i ha proposat fer una llei de 
mecenatge i l’estatut de l’artista i el creador. 

Conclou que s’abstindran, atès que comparteixen una part de la proposició però 
no estan del tot d’acord amb la part relativa al salari mínim. 

La Sra. Esteller manifesta que el Grup Municipal del PP està d’acord que en el 
món cultural hi ha molta precarietat i que des de l’Administració i l’Ajuntament cal 
fer allò que estigui a les seves mans per intentar resoldre o, com a mínim, pal·liar 
aquesta situació. Remarca que el Codi de bones pràctiques al qual s’ha referit el 
Sr. Ciurana recull moltes mesures que poden ser efectives per reduir aquesta 
precarietat, i que l’Ajuntament també pot actuar a través de les clàusules. En 
relació amb això, afirma que les baixes econòmiques que es produeixen en els
concursos de serveis sempre van en detriment del salari de molts treballadors.
Explica que el seu grup sempre ha demanat a l’Ajuntament que explori al màxim 
fins on es pot arribar per fer compatible la concurrència amb el fet que no hi hagi 
rebaixes en els preus per competir, tenint en compte que aquests equilibris no són 
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fàcils. Manifesta que per això li agradaria saber com pensa fer-ho el Sr. Collboni i 
quins són els arguments o les solucions que li han donat els tècnics municipals.

Afirma que no es pot municipalitzar tot i en ocasions és convenient externalitzar, 
però que això s’ha de fer mantenint unes condicions de qualitat. D’altra banda, 
remarca que el salari mínim el fixa l’Estat i, per tant, no pot ser ni local ni 
autonòmic. 

La Sra. Rovira manifesta que, des del Grup Municipal de la CUP, celebren que el 
Grup d’ERC se sumi a la tesi que la municipalització dels serveis públics és la forma 
de gestió directa que permet, entre altres coses, el control dels abusos laborals,
així com de la prevaricació, el monopoli i la corrupció a diferents escales en els 
contractes i subcontractes, tal com ha quedat demostrat. 

Diu a la Sra. Esteller que no és que vulguin municipalitzar-ho tot sinó que ara 
està tot externalitzat i, per tant, consideren que aquells serveis que són essencials 
per a la ciutat han de ser municipals i de control directe per part de l’Ajuntament. 
Recorda que el seu grup ha repetit en moltes ocasions que l’Ajuntament té 
l’obligació de gestionar i administrar els serveis que té encomanats, però que des 
de fa anys aquesta funció està sent externalitzada cap a empreses privades, des 
de multinacionals fins a cooperatives i entitats. Afirma que aquestes empreses no 
sempre respecten els drets laborals i suposen un deteriorament progressiu dels 
serveis que es presten al conjunt de veïns i veïnes. 

Assenyala que la Plataforma Municipalitzem va fer arribar una proposta de 
mesura de govern respecte als processos que s’havien de seguir per a les 
municipalitzacions, però que el Govern no s’han dignat a contestar, cosa que 
demana que es faci. Manifesta que el seu grup també creu en tres eixos 
fonamentals. Explica que el primer és la municipalització i la recuperació dels 
serveis públics perquè hi hagi una gestió directa per part de l’Ajuntament, cosa 
que serveix perquè hi hagi un control més transparent de la gestió per part dels 
veïns i veïnes i, per tant, un exercici més democràtic en la prestació dels serveis 
públics. Destaca que, d’aquesta manera, els beneficis que ara es queden en unes 
poques mans privades, es dirigirien a millorar la qualitat dels serveis que ofereix 
l’Ajuntament en benefici de tota la comunitat, i també dels treballadors i
treballadores que ara amb prou feines arriben a final de mes. 

Afirma que, en segon lloc, aquesta municipalització també persegueix una
contractació directa que suposi la fi dels salaris de misèria, de la temporalitat 
perpètua i de la precarietat generalitzada entre el personal externalitzat. Remarca 
que aquesta millora de les condicions de treball reverteix de manera directa en la 
millora de la prestació dels serveis. Explica que, en tercer lloc, això suposa, un 
estalvi per al pressupost de l’Ajuntament, tal com està demostrat i com els ho han 
dit també membres del Govern.

Conclou que consideren que tot això són motius més que suficients per avançar 
en la línia que proposa el Grup Municipal d’ERC. 

El Sr. Collboni agraeix que es torni a plantejar la situació de precarietat en què 
es troben molts treballadors del sector cultural, que assenyala que és una dada 
objectiva real i que els concerneix com a Govern. Afirma que, per tant, 
comparteixen la diagnosi que ha fet el Sr. Puigcorbé i han arribat a un acord amb 
el Grup Municipal d’ERC que parla bàsicament de constatar aquest repte. 

Recorda que el Govern va posar en marxar un procés de revisió dels criteris de 
contractació per la via d’introduir clàusules socials, de fer un codi ètic de la 
contractació i de revisar els principis de contractació pública que té l’Ajuntament,
ja que la política que fins ara se seguia, per la crisi econòmica o per una qüestió 
ideològica, de tenir el preu del servei com a únic criteri ha produït una subhasta a 
la baixa que ha repercutit sobre les condicions salarials i laborals dels treballadors i 
sobre la qualitat del servei en molts casos. Manifesta que, tenint en compte la 
conjuntura econòmica en què es troba l’Ajuntament, pensen que això és reversible 
i es pot millorar. Remarca, però, que estan parlant d’un increment de recursos i, 
per tant, caldrà tenir pressupostos.

Explica que no el sentiran mai, ni a l’oposició ni al Govern, fer una defensa 
tancada de la internalització ni de l’externalització. Afirma que ni tot s’ha 
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externalitzat, ni tot s’ha d’externalitzar. Manifesta que hi ha serveis centrals de 
l’Administració que han de formar part del nucli del servei públic, però que hi ha 
serveis que s’han d’externalitzar per una qüestió de flexibilitat i de sostenibilitat 
dels serveis públics. 

Assenyala que tot això té molt a veure amb les condicions que pacten i acorden 
les empreses que presten aquests serveis amb relació a l’Ajuntament i els seus 
treballadors. En aquest sentit, remarca que no hi ha un conveni del sector cultural
que ho reguli i que, en absència d’aquest, en aquests moments s’aplica el conveni 
de referència, que és el conveni del lleure. Explica que tant ell com la Sra. Sureda
han tingut diverses converses amb els sindicats majoritaris del sector i amb les 
empreses més importants que actualment presten serveis culturals a la ciutat, i 
que estan impulsant una taula que sigui l’embrió d’un futur conveni col·lectiu 
d’aquest sector. Subratlla, però, que l’Ajuntament no pot regular les condicions 
laborals, sinó condicionar-les a través de clàusules, ja que hi ha d’haver un conveni 
del sector. Afirma que, des d’aquest punt de vista, el Govern està convidant les 
empreses més importants a fer-ho possible. 

El Sr. Puigcorbé agraeix el posicionament de tots els grups, i afirma que hi 
haurà pressupostos si es compleixen els acords que s’havien pactat.

El Sr. Ciurana afirma que el preu no era l’únic criteri per adjudicar contractes en 
el mandat anterior, però que potser el Sr. Collboni es refereix a l’últim any de 
govern. D’altra banda, opina que s’ha de buscar l’equilibri entre unes condicions 
laborals dignes, el servei als ciutadans i la sostenibilitat del sistema, cosa que al 
seu parer la proposició no preveu. Manifesta que, per tant, el Grup Municipal de 
CiU s’abstindrà.

La Sra. Barceló afirma que l’ICUB ha de garantir les condicions laborals i acabar 
amb els subcontractes que tenen una gran precarietat laboral. Assenyala que això 
és una cosa que sí que es pot fer des de l’Ajuntament. 

La Sra. Esteller expressa l’abstenció del Grup Municipal del PP.

La Sra. Benedí manifesta que entén que el Grup Municipal de la CUP vota a
favor de la proposició.

Diu al Sr. Collboni que li queda una mica de temps per intervenir. 

El Sr. Collboni diu al Sr. Ciurana que ha donat instruccions als serveis centrals 
de l’ICUB per analitzar per què s’ha arribat a la situació actual. Afirma que, per 
tant, revisaran com s’han fet els convenis i les convocatòries de convenis en els 
darrers cinc anys a l’ICUB per esbrinar exactament en què s’està fallant i si és 
veritat que tot això és només fruit d’una subhasta de condicions. 

Reitera que han posat en marxa una taula de coordinació entre les principals 
empreses del sector i els sindicats majoritaris. D’altra banda, manifesta que és 
evident que s’han de coordinar amb el conjunt del Govern pel que fa al codi ètic i 
les bones pràctiques de la contractació pública. 

Finalment, explica que estan buscant bones pràctiques en matèria 
d’internalització dels serveis culturals i de salari mínim de 1.000 euros, i que no 
n’han trobat exemples en els ajuntaments governats per ERC, que són 267. 
Assenyala que, en concret, s’han fixat en Sant Vicenç dels Horts, Balaguer, 
Montblanc i Arenys de Munt, i que cap d’aquests ajuntaments aplica el que el Grup 
Municipal d’ERC a Barcelona els recorda constantment que han de fer. En aquest 
sentit, apel·la al sentit de govern i d’estat d’ERC quan faci determinats
plantejaments i reflexions en la Comissió. 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot 
favorable del PSC, el Sr. Ciurana expressa l'abstenció de CIU, la Sra. Barceló 
expressa l'abstenció de C's, el Sr. Puigcorbé expressa el vot favorable d'ERC, la 
Sra. Esteller expressa l'abstenció del PP i la Sra. Rovira expressa el vot favorable 
de la CUP. S'aprova amb el redactat següent:
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La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern municipal 
a: 1. Incloure de manera immediata en els plecs de clàusules dels concursos 
públics mesures concretes que dignifiquin les condicions laborals actuals dels 
professionals de la Cultura de les empreses subcontractades per l'Ajuntament o 
per les entitats municipals vinculades al Consistori, i que permetin eradicar les 
pràctiques abusives d'algunes d'aquestes empreses. 2. Garantir que les empreses 
del sector cultural subcontractades per l'Ajuntament ofereixin unes condicions 
laborals dignes als seus treballadors i treballadores i que s'adoptin totes les 
mesures necessàries per a fer possible el salari mínim de mil euros. Garantir, 
també, unes condicions laborals dignes pel que fa a horaris, organització de la 
jornada laboral, tipus de contractes, permisos i llicències. 3. Posar fre a l'actual 
model de gestió dels equipaments culturals basat en l'externalització sistemàtica 
dels serveis, a través de la internalització dels llocs de treball de caire estructural, 
de manera progressiva i segons criteris d'eficiència i eficàcia.

Del Grup Municipal PP:

9. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda instar al Govern 
municipal a: Elaborar i presentar un nou Pla Municipal d'Accessibilitat en el termini 
de tres mesos amb l'assignació dels recursos necessaris per dur-lo a terme, així 
com un calendari d'actuacions municipals coordinades i consensuades amb les 
organitzacions més representatives de les persones amb discapacitat.

La Sra. Esteller manifesta que consideren que l’accessibilitat és vital per a 
tothom, però especialment per a les persones que tenen mobilitat reduïda o
qualsevol tipus de discapacitat. Afirma que, per tant, és necessari suprimir les 
barreres arquitectòniques, de transport i de comunicació per aconseguir que 
Barcelona tingui una accessibilitat universal. 

Explica que són conscients que l’accessibilitat universal no és fàcil i que darrere 
hi ha d’haver un pla que faci una diagnosi de les barreres que cal suprimir en tots 
els àmbits, com la via pública, els edificis públics, els parcs i jardins o el transport 
públic, perquè les persones amb mobilitat reduïda o amb qualsevol tipus de 
discapacitat no tinguin cap impediment a l’hora de desplaçar-se o desenvolupar 
qualsevol activitat en plenes condicions d’igualtat que les altres. Pel que fa a això, 
assenyala que sovint parlen d’oportunitats, però que les barreres impedeixen
accedir a una feina, als estudis o a la mobilitat. Afirma que consideren que l’esforç 
i l’esperit de superació diari d’aquestes persones no pot ser un esperit permanent 
de lluita contra les barreres.

Recorda que l’any 2014 es va aprovar una llei sobre accessibilitat que recull 
molts criteris de les convencions per garantir l’accessibilitat universal. En relació 
amb això, assenyala que han acceptat una esmena del Govern perquè els ha dit
que, tot i que s’hagi aprovat aquesta llei, la Generalitat ha de desenvolupar el Codi 
d’accessibilitat, que és el marc que ha de servir de base per desenvolupar el Pla 
d’accessibilitat de Barcelona. Afirma que, per tant, no han volgut fixar terminis que 
no es puguin complir.

El Sr. Blasi manifesta que vol començar fent un reconeixement a la feina que es 
fa a Catalunya en matèria d’accessibilitat, de la qual n’és una mostra la Llei 
13/2014 que ha esmentat la Sra. Esteller, i a la ciutat de Barcelona, que destaca 
que és capdavantera en aquest àmbit. Afirma que aquesta feina l’han fet entre tots 
plegats i juntament amb les entitats, les quals estan representades en el Consell 
Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, recentment renovat, i 
han de tenir un paper determinant en l’elaboració del Pla d’accessibilitat.

Opina que vincular aquest pla amb el Codi d’accessibilitat que ha de 
desenvolupar la Generalitat pot ser una limitació i que, per tant, independentment 
de la necessitat d’aquest codi, hi ha una part prèvia de treball que s’ha de 
realitzar. En aquest sentit, es refereix a la tasca que s’ha de fer en l’àmbit de 
l’avaluació, fins i tot del pla que actualment és vigent. 
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Manifesta que votaran a favor de la proposició i que tenen la mà estesa per 
continuar treballant per fer de Barcelona una ciutat de referència en l’àmbit de 
l’accessibilitat. 

El Sr. Alonso afirma que el Grup Municipal de C’s defensa una ciutat que faciliti 
plenament l’autonomia de les persones i la seva inclusió en la societat. Remarca 
que, de fet, entre tots estan començant a transformar el discurs per deixar de 
parlar de discapacitat o minusvalideses i parlar de diversitat, ja que totes les 
persones són iguals en els seus drets i cal parlar d’una societat inclusiva amb 
aquesta diversitat, que és un dels grans reptes socials actuals.

Explica que una de les qüestions més evidents és l’accessibilitat amb relació a 
les barreres físiques arquitectòniques i al transport, però que cal anar molt més 
enllà i parlar de qüestions com la inserció laboral. Opina que aquest és un aspecte 
clau, perquè la diferència entre les polítiques assistencials i les polítiques inclusives 
és aconseguir que les persones amb diversitat funcional puguin treballar i ser 
absolutament autònomes. 

Recorda que el mes de febrer el seu grup va presentar a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat una iniciativa exactament igual per actualitzar el Pla 
d’accessibilitat de l’Ajuntament, que es va aprovar amb el vot favorable de 
pràcticament tots els grups. A més, destaca que també han fet propostes a la 
majoria dels districtes respecte a qüestions molt concretes dels barris pel que fa a
l’accessibilitat. 

Assenyala que la transacció que avui s’ha presentat els ha deixat una mica 
desconcertats, atès que al febrer van demanar un termini de tres mesos per 
actualitzar el Pla d’accessibilitat i el Govern va dir que era un termini massa curt i
el van treure del text. Explica que en aquella primera proposta se’ls va dir que a 
principis del 2017 hi hauria una diagnosi, però que ara, amb aquesta transacció, es 
condiciona el pla a altres administracions. Afirma que això el preocupa molt i li 
sembla que el Govern està diluint el seu compromís i buscant excuses en altres 
administracions. 

Manifesta que, en qualsevol cas, voten a favor de la proposició i esperen que 
aquesta vegada es compleixi de debò. 

La Sra. Benedí recorda que el Pla d’inclusió social de Barcelona 2012-2015 
parlava de l’autonomia i la independència de les persones amb discapacitat o
diversitat funcional, i tenia com a finalitat promoure la correcta atenció d’aquestes 
persones entre els professionals dels diversos sectors municipals. Destaca que un
dels punts d’aquest pla era avançar en la construcció d’un model de ciutat de futur 
sense barreres, dissenyat de manera transversal per garantir el gaudi de tots els 
drets de les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional. Assenyala, però, 
que això no vol dir que Barcelona no necessiti un pla integral, tal com demana el 
Grup Municipal del PP i reivindiquen els col·lectius de persones amb discapacitat, i 
no hagi de millorar en aquest àmbit, tot i ser una de les ciutats més accessibles 
d’Europa. 

Manifesta que, per al Grup Municipal d’ERC, l’accessibilitat és un terme que no 
només implica acabar amb les barreres arquitectòniques, sinó també la plena 
inclusió pel que fa al transport públic, els equipaments municipals, l’àmbit cultural, 
l’oci, el lleure i l’esport, amb els recursos de suport i acompanyament necessaris 
per a les persones amb diversitat funcional i l’adaptació dels equipaments, entitats 
o serveis que ho requereixin. Pel que fa a això, assenyala que cal millorar 
l’accessibilitat dels equipaments esportius, així com oferir esports de baixa 
intensitat per a persones amb malalties de dolor crònic generalitzat, com la 
fibromiàlgia i altres malalties que comporten una mobilitat reduïda. Afirma que des 
de l’Ajuntament també s’haurien de promoure accions de conscienciació en l’àmbit 
acadèmic, i que l’enfortiment de la tasca d’inserció laboral, especialment en 
l’empresa ordinària i en el cas dels joves amb diversitat funcional, també hauria de 
formar part d’aquest pla que es realitza des de l’Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat (IMD) i l’Equip d’Assessorament Laboral. 

Destaca que, per tant, quan el seu grup parla d’un pla d’accessibilitat ho fa en 
un sentit ampli i depassant el tema del transport, la mobilitat o l’urbanisme. A
més, explica que consideren que l’Ajuntament de Barcelona ha de fer complir les 
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normatives existents en matèria de diversitat funcional, amb sancions per a qui no 
les compleixi que puguin revertir en l’àmbit de l’accessibilitat.

Manifesta que votaran a favor de la proposició, seguint les recomanacions dels 
col·lectius i associacions de persones amb diversitat funcional, que esperen que 
estiguin inclosos en la redacció d’aquest pla. 

La Sra. Rovira afirma que garantir la possibilitat de participació en la societat a 
tots els seus membres ha de ser una prioritat de les institucions, que han de 
vetllar també perquè la manca d’accessibilitat no es converteixi en una barrera que 
impedeix o dificulta a les persones amb diversitat funcional i/o malaltia mental la 
participació en tots els àmbits. Remarca que cal, doncs, eradicar les barreres en 
els àmbits arquitectònic, educatiu, d’accés a l’habitatge, del lleure i del treball, ja 
que les persones amb diversitat funcional o afectades per una malaltia mental, 
igual que qualsevol altra persona, han de poder tenir el control de les seves vides i
no han de veure reduïda la seva possibilitat de participació en la societat. 

Opina que les institucions, en lloc de vetllar i proporcionar mesures que 
permetin la participació plena, no han destinat suficients esforços a complir amb la 
seva responsabilitat. Assenyala que, per tant, són les persones amb diversitat 
funcional i els seus familiars i cuidadores les que han de destinar recursos que els 
permetin garantir la seva plena accessibilitat. 

Assenyala que des del 2014 hi ha una Llei d’accessibilitat a Catalunya que marca 
que és competència de l’Administració local aplicar la normativa d’accessibilitat, 
elaborar, aprovar i aplicar el pla municipal d’aquesta accessibilitat, concretar les 
actuacions que es faran cada any i fer-ne el seguiment, i decidir el pressupost que 
es destina a aquestes actuacions i coordinar el servei de transport adaptat a 
viatgers. Manifesta que, per tant, entenen que és una obligació de l’Ajuntament 
desenvolupar aquest pla. Remarca que és necessari, però, que aquest pla no se 
centri bàsicament en aspectes urbanístics, que és el que sovint s’ha fet, sinó que 
també inclogui la resta d’esferes de la vida quotidiana i de la societat. 

Explica que aquest any la Generalitat hauria d’aprovar una modificació del Codi 
d’accessibilitat de Catalunya, que permetrà establir uns requisits mínims als plans 
d’accessibilitat locals, però que això no és cap excusa perquè des de l’Ajuntament 
no es treballi per millorar les condicions de vida de les persones amb diversitat 
funcional, les seves famílies i cuidadores, ja que aquest pla no és l’única eina de 
què disposa el Govern. Assenyala que, de fet, des del 2006 no existeix aquest pla, 
i que si hi ha la voluntat política es poden fer polítiques transformadores en aquest 
sentit. 

Manifesta que els sembla un acte d’hipocresia que el Grup Municipal del PP 
presenti aquesta proposició quan aquest partit està escanyant la sobirania i els 
recursos de les administracions i ha condemnat a la misèria molta gent a través de 
les reduccions i retallades a la Llei de dependència i a les persones amb diversitat 
funcional. Afirma que, per tant, s’abstindran, tot i que es pot comptar amb el seu 
grup a l’hora de desenvolupar un pla d’accessibilitat. 

La Sra. Ortiz subratlla que el Govern no està posposant res, sinó que des del 
primer moment ha estat treballant en el Pla d’accessibilitat universal, però que és 
lògic no avançar-se al Codi d’accessibilitat ja que les mesures d’aquest pla han 
d’encaixar en el marc legal establert. Explica que, amb aquesta voluntat de 
coordinació, l’Ajuntament de Barcelona treballa en el Consell d’Accessibilitat de 
Catalunya, on aporta propostes que vol que figurin en el Codi d’accessibilitat. A 
més, assenyala que, si han de saber com ha de ser la Barcelona accessible 
universalment, han de tenir dades d’altres administracions. 

Afirma que l’Ajuntament ja ha començat a fer tot el procés de diagnòstic per 
elaborar el pla. Explica que una de les tasques que han fet és recollir totes les 
demandes del col·lectiu que ja s’han recopilat en diversos processos participatius, 
en el Pla d’actuació municipal i en els espais del Consell Rector de l’IMD. Manifesta 
que també han fet plans d’ocupació destinats a fer el diagnòstic d’accessibilitat en 
conveni amb Barcelona Activa, i que estan finalitzant la recollida de dades 
d’accessibilitat a 55 museus, així com als comerços i altres establiments, que són 
més de 70.000. Assenyala que pot dir el mateix respecte al Consorci d’Educació, 
els centres d’atenció primària de la ciutat, els serveis esportius o els serveis 
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turístics. Remarca que, per tant, cal entendre l’envergadura de tot això. En aquest 
sentit, afirma que està fora del sentit comú pretendre fer un pla d’accessibilitat en
un mes, i recorda que l’últim Pla d’accessibilitat, que no era universal, es va 
elaborar en tres anys. 

D’altra banda, assenyala que la implementació del pla haurà d’anar 
acompanyada de recursos de totes les administracions. Explica que el que ara han
aconseguit amb el contracte programa són 50.000 euros de la Generalitat per a la 
implementació de l’accessibilitat universal, i que, per tant, l’Ajuntament ha doblat 
els recursos destinats a les polítiques d’accessibilitat en el pressupost de l’IMD. 
Manifesta que esperen que, si es vol que es compleixi una llei d’accessibilitat 
aprovada al Parlament, hi hagi també un acompanyament, ja que Barcelona pot 
fer un esforç molt per damunt de la mitjana dels ajuntaments, però perquè 
l’accessibilitat universal sigui real caldrà una inversió molt important.

La Sra. Esteller assenyala que són conscients de la complexitat que suposa un 
pla d’accessibilitat, i més d’accessibilitat universal. Explica que el seu grup va fixar 
un mes perquè entenia, a través d’una resposta que se’ls va donar, que ja s’estava 
treballant en aquesta línia. Afirma que, tanmateix, han acceptat la transacció del 
Govern, que els ha dit que actualment està fent el diagnòstic i el presentarà el 
primer trimestre del 2017. 

Explica que entenen que, si la Generalitat ha d’establir el marc de criteris amb el 
Codi d’accessibilitat, l’Ajuntament els haurà de desenvolupar, però que es pot 
treballar paral·lelament. A més, remarca que la Generalitat haurà de finalitzar el 
Codi d’accessibilitat aquest any. Manifesta que el que volen és que l’Ajuntament 
faci el que ha de fer i compti amb els recursos necessaris, ja que són molt 
conscients que aquest pla tindrà un cost elevat. Afirma que és cert que Barcelona 
és una ciutat amb una bona accessibilitat, però que encara hi ha moltes barreres, 
tenint en compte que l’accessibilitat ha de ser per a tothom, tant per a persones 
amb una discapacitat física com per a persones amb mobilitat reduïda, o una 
discapacitat sensorial o comunicativa. Destaca que, per tant, això suposa un gran
repte. 

Opina que la Sra. Rovira sempre fa «piruetes» per no votar les propostes del 
Grup Municipal del PP, però que avui s’ha superat i la seva credibilitat ha quedat en 
qüestió. 

En relació amb la intervenció de la Sra. Benedí, manifesta que és cert que 
també caldrà treballar per la integració de les persones amb discapacitat, cosa que 
ja fa l’IMD. En aquest sentit, es refereix a la importància dels plans d’ocupació, de 
l’educació i de remoure tots aquells obstacles que impedeixen que una persona
amb qualsevol grau de discapacitat pugui tenir una vida normal en tots els àmbits, 
des de l’escola fins a la vida laboral. Opina que, pel que fa a això, l’Ajuntament té 
moltes coses a dir i a fer. Finalment, agraeix el suport de tots els grups a la 
proposició.

El Sr. Blasi recorda que també existeix l’Acord ciutadà per una Barcelona 
inclusiva i, per tant, hi ha un conjunt d’àrees i temes que es poden tractar de 
manera transversal. 

Opina que el to del seu grup ha estat bastant més constructiu que el de la
tinenta d’alcalde. Manifesta que vol tornar a posar en valor la feina que s’ha fet des 
de la ciutat, i demana al Govern que, més enllà de la necessitat que hi hagi un 
codi, no s’excusi amb altres arguments per perdre el lideratge de la ciutat en 
aquest àmbit.

Afirma que cal marcar-se fites ambicioses, encara que semblin impossibles, ja 
que això permetrà arribar força més lluny del que s’ha fet fins ara. Demana al 
Govern que presenti la diagnosi, que es faci balanç del que s’ha fet fins ara en el 
marc del Pla d’accessibilitat del 2006 i que treballin tots conjuntament en 
l’elaboració del nou pla. Pel que fa a això, opina que aquest àmbit permet un 
consens i un treball conjunt no només dels grups municipals, sinó també del 
conjunt de les entitats i la ciutadania. 

El Sr. Alonso explica que el preocupa que encara no sàpiguen com serà 
l’accessibilitat universal que se suposa que cal garantir a finals del 2017 perquè 
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depèn d’un codi de la Generalitat. Manifesta que esperen que hi hagi un
compromís ferm per part del Govern en aquesta qüestió i que, en aquest sentit, 
trobarà el suport del seu grup.

La Sra. Ortiz afirma que el que a ella la preocupa és que, després d’haver 
explicat tot el que està fent l’Ajuntament, es continuï insistint en el mateix discurs. 
Remarca que la Llei d’accessibilitat de Catalunya obliga a fer un pla d’accessibilitat
i que aquest requereix com a marc regulador un codi d’accessibilitat, tot i que això 
no significa que l’Ajuntament no pugui anar treballant en el pla. Recorda que s’ha 
referit a la feina que s’està fent respecte a 55 museus, 70.000 establiments, 450 
centres educatius i 70 centres d’atenció primària, entre d’altres. Afirma que 
Barcelona continuarà liderant aquest àmbit, i que si l’aplicació del Codi 
d’accessibilitat s’endarrereix, l’Ajuntament de Barcelona marcarà també tendència 
a partir dels diagnòstics que haurà fet.

Destaca que, tal com ha dit abans, el nou Govern de la ciutat ha donat prioritat
a l’accessibilitat des del primer moment. Diu al Sr. Blasi que no estan buscant 
excuses, sinó lleialtat i maneres de treballar i coordinar-se amb la Generalitat. 
Opina que en el debat que van tenir fa poc al Consell Rector de l’IMD tothom va 
entendre com s’havia de procedir en l’elaboració del pla i la complexitat que 
implica. A més, remarca que tothom hi voldrà participar. Pel que fa a això, explica 
que poden tenir diagnòstics i treballar amb les universitats o amb la Càtedra 
d’accessibilitat de la UPC, però que els col·lectius també voldran expressar el seu 
punt de vista sobre els diagnòstics i la implementació de les mesures i això 
requerirà temps. 

La Sra. Esteller agraeix el suport dels grups i demana al Govern que treballi molt 
intensament amb la Generalitat per poder tenir el Pla d’accessibilitat al més aviat 
possible. 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Blasi 
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C's, la 
Sra. Benedí expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Esteller expressa el vot 
favorable del PP i la Sra. Rovira expressa l'abstenció de la CUP. S'aprova amb el 
redactat següent:

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern Municipal 
a elaborar i presentar un nou Pla Municipal d’Accessibilitat amb l’assignació del 
recursos necessaris per dur-lo a terme, així com un calendari d’actuacions 
municipals coordinades i consensuades amb les entitats de les persones amb 
discapacitat de la ciutat i en coordinació amb les altres administracions. Al primer 
trimestre de 2017 el govern municipal presentarà els primers resultats de la fase 
de diagnòstic, i el Pla d’Accessibilitat en el termini d’un any, si la Generalitat ha 
aprovat el Codi d'Accessibilitat en el termini previst.

Del Grup Municipal CUP:

10. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Introduir a través 
del Consorci d'Educació de Barcelona -en el marc de l'educació complementària-
formació específica sobre drets sociolaborals a partir del curs vinent. 2. Instar a la 
Generalitat de Catalunya que s'introdueixi en el currículum escolar l’obligatorietat 
de dotar d'aquests coneixements als alumnes.

La Sra. Rovira manifesta que la precarietat és un fenomen que abasta molts 
àmbits de la vida de les joves, però que la principal problemàtica que l’aguditza és 
la precarietat laboral, i concretament el caràcter temporal de l’ocupació juvenil i la 
no-ocupació. Assenyala que, a través del sistema d’indicadors de la joventut 
catalana de l’Agència Catalana de la Joventut, es poden quantificar algunes de les 
formes de precarietat laboral, com el treball no remunerat a la llar, que afecta 
especialment les noies i queda invisibilitzat, la subocupació, els riscos psicosocials i 
els accidents de treball, l’escassetat d’ingressos i la doble escala salarial, que fa 
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que les joves percebin la meitat d’ingressos que el total de la població, i la baixa o 
nul·la protecció social de les joves davant la desocupació. 

Explica que consideren que la desinformació i el desconeixement dels drets 
laborals, especialment entre el jovent, és una de les principals causes de la 
normalització de la precarietat laboral, així com un impediment per a 
l’autoorganització en els llocs de feina. Afirma que, per tot això, creuen que és 
necessari que l’Ajuntament de Barcelona introdueixi a través del Consorci 
d’Educació formació específica sobre drets sociolaborals a partir de l’any vinent. 
Manifesta que també pensen que Barcelona ha d’instar la Generalitat de Catalunya 
perquè s’introdueixi en el currículum escolar l’obligatorietat de dotar d’aquests 
coneixements els alumnes. Explica que creuen que no n’hi ha prou amb els pocs 
punts d’informació laboral que ja té l’Ajuntament de Barcelona, i que cal que això 
s’ensenyi als diferents centres educatius de la ciutat a través de l’educació 
complementària per tal que tothom conegui els seus drets. 

El Sr. Ardanuy assenyala, respecte al primer punt de la proposició, que el 
Consorci d’Educació desenvolupa des de ja fa un temps el Projecte de vida 
professional, que és un projecte adreçat a l’educació secundària i que introdueix 
alguns elements que tenen relació amb el que pretén la iniciativa presentada. 
Explica que entenen que segurament, en el marc d’aquest tipus de projectes, es 
poden incrementar les hores de coneixement dels drets sociolaborals. A més, 
manifesta que cal tenir en compte que hi ha una sèrie de mecanismes vinculats als 
punts d’informació juvenil i a projectes concrets, com «Jove, informa’t i participa», 
a través dels quals també es pot accedir a aquest tipus d’informació. Així mateix, 
recorda que el Pla de xoc d’atur juvenil que va desenvolupar el Govern anterior 
contenia també mesures concretes per incentivar aquesta informació. Afirma que 
aquest pla de xoc està actualment aturat, però que entenen que el Govern està 
elaborant un pla nou i que, dins aquest àmbit, també es podria donar resposta al 
que pretén la iniciativa.

Pel que fa al segon punt de la proposició, explica que, en coherència amb el
posicionament habitual del Grup Municipal de CiU en aquest tipus d’iniciatives, 
orientaran el vot cap a l’abstenció, tenint en compte que se’ls escapa si el 
currículum conté o no conté aquesta informació i quantes hores hi dedica, ja que 
depèn dels cursos. Manifesta que consideren que és l’autoritat educativa i els 
mecanismes de què es dota els que han de poder modificar els coneixements que 
s’imparteixen. Conclou, doncs, que aquesta segona part de la proposició els porta 
a abstenir-se.

La Sra. Barceló explica que, davant d’aquesta proposta, la primera pregunta que 
volen fer és on es preveu introduir aquesta formació específica entre els 15 i 29 
anys.

Manifesta que estan d’acord que hi ha una gran precarietat laboral entre els 
joves, que els punts d’assessorament laboral són insuficients, tal com apunta el 
Consell de Joventut, i que hi ha joves que han hagut de marxar per buscar feina 
fora de la ciutat. Assenyala, però, que no estan d’acord que hi ha una nul·la 
protecció social. Pel que fa a això, afirma que calen molts més ajuts, però que sí 
que se’n donen. D’altra banda, explica que no es pot obviar que els programes de 
formació inicial i de formació professional donen aquest tipus de formació. A més, 
assenyala que a quart d’ESO hi ha una optativa d’economia i emprenedoria. 
Manifesta que, si es vol incloure aquesta formació a les matèries optatives, 
voldrien saber si es vol substituir per alguna altra assignatura o simplement afegir-
la.

Afirma que, de tota manera, creuen que és necessari que es coneguin els drets 
laborals i, per tant, no tenen cap inconvenient que s’incloguin dins la formació. 
Assenyala, però, que els agradaria que aquesta explicació dels drets laborals es fes
sempre amb el màxim respecte i sense criminalitzar el món de les empreses. 
Manifesta que també pensen que, a més d’explicar els drets laborals, és molt 
important potenciar en aquesta formació tot el que en diuen factors protectors,
atès que perquè una persona pugui defensar els seus drets laborals és important 
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que tingui una bona autoestima, una bona capacitat crítica i unes bones habilitats i
sigui capaç de ser assertiva. 

Conclou que, atès que no tenen cap inconvenient en el fet que es pugui impartir 
aquesta assignatura als centres educatius, el Grup Municipal de C’s votarà a favor
de la proposició.

La Sra. Benedí manifesta que, per al Grup Municipal d’ERC, l’educació s’ha de 
fonamentar en l’esperit crític i en la possibilitat de donar a l’alumnat eines útils que 
els permetin ser autocrítics i exigents amb la societat que els toca viure. Assenyala 
que aquesta exigència també ha de ser aplicable a l’accés al mercat laboral, quan 
la desinformació i el desconeixement entre el jovent dels drets i les condicions 
laborals existents provoca situacions continuades de precarietat laboral. Explica 
que, atès que això es fa en l’ensenyament professionalitzador, on hi ha un mòdul 
de formació en relacions laborals, i en el batxillerat o l’FP, on també s’imparteix
aquesta matèria, creuen que introduir a la secundària coneixements sobre el 
mercat laboral i les relacions laborals és totalment necessari. Assenyala que, tenint 
en compte que aquests alumnes reben formació en emprenedoria i empresa, 
resulta evident la necessitat de dotar-los de formació crítica i incloure en la 
formació els coneixements sociolaborals, així com altres tipus de models 
d’economia social i col·laborativa que fomenten altres sinergies en les relacions 
laborals. 

Afirma que consideren positiu incorporar a l’educació una visió àmplia de 
l’economia, el mercat laboral i la societat. Destaca que la formació en valors crítics 
ha de ser una de les bases de l’educació del jovent, que ha de ser una educació 
que els doti d’eines d’emancipació i desenvolupament personal i col·lectiu, i formi
ciutadans i ciutadanes amb tots els drets i deures i lliures. Conclou, doncs, que el 
seu grup votarà a favor d’aquesta proposició, que demana ampliar la formació que 
ja es dóna en altres etapes de l’ensenyament post obligatori professionalitzador als 
alumnes dels darrers cursos de secundària per dotar-los de formació específica en 
drets sociolaborals. 

La Sra. Esteller manifesta que al Grup Municipal del PP el preocupa la precarietat 
laboral de molts joves, i que saben que entre tots han de fer el possible perquè
tots els joves puguin treballar amb unes condicions dignes. Remarca, però, que el 
currículum és competència del Parlament de Catalunya i, per tant, consideren que
aquesta iniciativa s’hauria de presentar en aquest àmbit. A més, opina que no creu 
que hagin de modificar els currículums educatius en funció d’una intencionalitat 
que no és només corregir la precarietat sociolaboral, sinó que va acompanyada 
d’una tesi que no comparteixen.

La Sra. Andrés assenyala que no intervindrà com a grup, i que tindrà la paraula 
el comissionat d’Educació i Universitats.

El Sr. Essomba assenyala que actualment l’àmbit curricular en el qual es 
despleguen els drets sociolaborals d’una manera més exhaustiva i precisa és el 
dels cicles formatius de grau mitjà o de grau superior, en el marc de la matèria de 
formació i orientació laboral. Explica que en aquesta assignatura s’introdueixen
conceptes relacionats amb el món del treball, com ara els tipus de contractes, les 
nòmines, els riscos laborals i tots aquells elements que donen suport a la 
incorporació de l’alumnat al món laboral un cop acabats els estudis. Afirma que, no 
obstant això, comparteixen que el coneixement dels drets sociolaborals no ha de 
ser un element exclusivament relacionat amb les persones que fan estudis de 
formació professional, sinó que s’hauria de fer extensiu al conjunt de l’alumnat 
d’educació secundària obligatòria i post obligatòria. Manifesta que consideren que,
des de la mateixa consciència de quins són els drets, es pot desenvolupar molt 
millor un accés amb esperit crític al mercat laboral i, per tant, prendre molta més 
consciència del que representa l’explotació i la precarietat que afronta el jovent.

D’altra banda, remarca que si en aquests moments estan parlant d’aquesta 
qüestió, és pel «nyap curricular» de la LOMCE, que ha eliminat l’assignatura 
d’educació per a la ciutadania, en la qual tenien cabuda d’una manera molt 
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endreçada i amb molt de sentit el treball i l’educació en els drets. Assenyala que,
precisament per aquesta mancança, ara han d’anar suplint amb pegats tot allò que 
representava formació en drets humans, en drets laborals i en valors, que destaca 
que són essencials i imprescindibles per a una bona educació dels ciutadans i 
ciutadanes. 

Manifesta que reconeixen la importància del que planteja la proposició i hi estan 
a favor. 

La Sra. Rovira agraeix el suport dels grups que han votat a favor de la 
proposició, i manifesta que esperen que es pugui començar a implementar. 
Assenyala que el Govern pot comptar amb el seu grup per a qualsevol cosa que 
necessiti en aquest sentit, ja que tenen moltes idees sobre com es podria fer. 

Aclareix a la Sra. Barceló que quan ha parlat de la manca de protecció social es 
referia al fet que les persones joves cobren en negre i, per tant, després no tenen
dret a l’atur ni tenen cap tipus de protecció social. D’altra banda, assenyala que 
saben que hi ha eines com els punts d’informació «Jove, informa’t i participa», 
però que creuen que és necessari que aquests drets es donin a conèixer a través 
de la via educativa.

La Sra. Benedí pregunta als grups si volen tornar a intervenir.

La Sra. Esteller expressa l’abstenció del Grup Municipal del PP.

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot 
favorable del PSC, el Sr. Ardanuy expressa l'abstenció de CIU, la Sra. Barceló 
expressa el vot favorable de C's, la Sra. Benedí expressa el vot favorable d'ERC, la 
Sra. Esteller expressa l'abstenció del PP i la Sra. Rovira expressa el vot favorable 
de la CUP. 

S'aprova.

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal CIU:

11. Que es respectin els compromisos adquirits amb el Centre d'Estudis Ignasi 
Iglèsias pel que fa a la preservació del patrimoni històric de Sant Andreu per tal 
que fets com l'enderroc dels murs dels carrers Pont/Cinca no es tornin a produir.

Es dóna per tractat.

12. Que el Govern municipal mantingui i impulsi l'Equip d'intervenció de grups 
de joves organitzats.

El Sr. Blasi formula el prec.

La Sra. Ortiz afirma que el Govern municipal accepta el prec. Explica que han
anat fent seguiment i ampliant els serveis en funció de les necessitats, a més de 
col·laborar al territori amb els districtes i fer un abordatge preventiu integral de les 
necessitats grupals i comunitàries d’aquests grups. Assenyala que aquest equip és
un servei de referència que requereix un cert anonimat i discreció, però que des de 
l’1 de gener del 2016 hi ha un nou contracte, en vigor fins al 31 de desembre del 
2019, que preveu la possible ampliació del servei en cas que es requereixi.

El Sr. Blasi agraeix l’acceptació del prec. Explica que en el mandat anterior 
aquesta tasca es feia des de l’àmbit de la Regidoria d’Adolescència i Joventut 
perquè creien que, més enllà de la part de prevenció, hi havia una part important 
de promoció que els agradaria que pogués tenir continuïtat. Insta el Govern a fer
algun rendiment de comptes al conjunt dels grups municipals de manera més 
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recollida i discreta per poder fer un seguiment i conèixer els resultats d’aquest 
grup de treball. D’altra banda, ressalta la necessitat de coordinació, ja no només 
internament amb l’equip de Prevenció i Guàrdia Urbana en l’àmbit municipal, sinó 
també amb els Mossos d’Esquadra. 

La Sra. Ortiz destaca que aquest servei és molt transversal, ja que suposa una 
coordinació amb els serveis socials, el sector educatiu, els cossos de seguretat, la
DGAIA i la justícia juvenil, i per això és assumit des de la seva tinència amb una 
visió tant preventiva com d’abordatge integral. 

Manifesta que no té cap inconvenient a fer una trobada específica amb els grups 
municipals si creuen que és important per conèixer quin és l’estat de la qüestió. Pel 
que fa a això, explica que creuen que la situació de les bandes ha millorat des del 
punt de vista de la conflictivitat, i remarca que a vegades s’ha pogut generar 
alarmisme respecte al comportament d’uns grups que no tenen una vocació 
delictiva, sinó simplement de presència en alguns espais. 

Es dóna per tractat.

Del Grup Municipal C's:

13. La creació d'una taula de coordinació entre la Guàrdia Urbana, els Centres 
de Salut Mental i els Serveis Socials; amb l'objectiu de coordinar-se en els casos 
que es requereixi la participació dels implicats en l'atenció a les persones que 
tenen problemes de salut mental.

La Sra. Barceló explica que la Guàrdia Urbana, entre les seves funcions, realitza 
l’assistència en domicilis amb persones que tenen problemes de salut mental a 
través de la policia assistencial, i que ho fa sense conèixer el diagnòstic i l’entorn 
familiar dels pacients, o si prenen medicació. 

Manifesta que el Pla de salut mental de Barcelona, en el seu objectiu 2.1 i en la 
línia d’acció 45 exposa el següent: «Difondre i millorar l’aplicació del protocol
d’actuació per a casos d’urgència amb la participació i la formació de la Guàrdia 
Urbana.» Assenyala que aquest objectiu no està del tot concretat i per això 
presenten el prec, que formula a continuació.

La Sra. Ortiz dóna la paraula a la comissionada de Salut. 

La Sra. Tarafa explica que, tot i que les col·laboracions entre la Guàrdia Urbana i 
els serveis d’atenció al ciutadà tenen una llarga trajectòria, en el darrer any hi ha 
hagut reunions estables i transversals entre el Consorci Sanitari de Barcelona, 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona, els Serveis Socials, els cossos de 
seguretat i les entitats proveïdores. Afirma que aquest grup de treball i aquestes 
reunions tenen dos objectius principalment: millorar la coordinació i els protocols 
de relació entre ells per tenir més informació, i tractar casos individualitzats de 
pacients concrets que tenen una situació complexa. 

Destaca que, arran del Pla de salut mental de Barcelona, han reactivat aquestes 
trobades amb un increment de la seva freqüència, i que hi ha una comunicació 
molt fluida entre els diferents agents o institucions. Explica que, de fet, a l’estiu 
s’han fet tres reunions ad hoc per a tres casos concrets, dos d’ells a Ciutat Vella. 
Assenyala que les persones que assisteixen a aquestes reunions són expertes en la 
temàtica i acostumen a ser sempre les mateixes. 

Conclou que entenen la importància del prec, però que no l’acceptaran perquè 
no té sentit crear una taula quan ja existeix un grup de treball que s’ha reactivat i 
que té una comunicació fluida. 

La Sra. Barceló remarca que la demanda que han fet prové de la Guàrdia 
Urbana, que opina que és necessari crear una taula que es reuneixi amb una 
periodicitat constant, de la mateixa manera que ho fa la policia administrativa.
Destaca que en l’abordatge de qualsevol tipus de malaltia, i encara més de salut 
mental, és molt important conèixer l’historial i el diagnòstic del pacient, si pren 
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medicació i si està acompanyat. Demana al Govern que, encara que ara no accepti 
el prec, hi reflexioni i parli amb agents de la Guàrdia Urbana. 

La Sra. Ortiz dóna la paraula a la comissionada de Salut.

La Sra. Tarafa assenyala que la resposta al prec l’han preparat conjuntament 
entre el comissionat de Salut i el comissionat de Seguretat, que considera que el 
grup de treball existent ja supleix la necessitat expressada. Assenyala que això no 
vol dir, però, que més endavant no ho puguin avaluar. Es dóna per tractat.
Del Grup Municipal ERC:

14. Que el Govern municipal encarregui, en el termini de 3 mesos, un pla 
director estratègic de la totalitat del traçat del Rec Comtal, que inclogui la seva 
catalogació, difusió i senyalització, l'estudi de l'àmbit i renaturalització dels seus 
entorns, del planejament afectat, una memòria social, la seva posada en valor i les 
possibles actuacions a realitzar, siguin de restitució o recuperació, tant a nivell 
general com en trams concrets, sempre sota la supervisió del Servei d'Arqueologia 
de l'Ajuntament. Tot amb la voluntat de poder recuperar l'antiga sèquia comtal 
com a element vertebrador de la història urbana, paisatgística i socioeconòmica de 
la nostra ciutat.

Es dóna per tractat.

15. Instar a l'Ajuntament de Barcelona a ampliar el programa "Fruita a les 
escoles" i "Jo nedo" als centres de secundària de la ciutat amb índexs de població 
nouvinguda més elevats.

La Sra. Benedí manifesta que Barcelona és una ciutat d’acollida que cada any 
rep infants i joves nouvinguts als centres educatius de la ciutat, i que la seva 
arribada és un continu degoteig al llarg de tota l’etapa educativa i en qualsevol 
moment del curs escolar. Explica que presenten aquest prec com una eina més 
perquè la immersió d’aquests infants i joves sigui reeixida i es puguin incorporar
bé al sistema educatiu, tot i ser conscients que té algunes dificultats per poder-se 
complir. Finalment formula el prec.

La Sra. Ortiz dóna la paraula el comissionat d’Educació i Universitats.

El Sr. Essomba manifesta que comparteixen tant l’objectiu com l’estratègia que 
planteja el prec, però que tenen dificultats tècniques importants per poder-lo 
acceptar d’entrada. Assenyala que, per tant, proposarà algunes esmenes in voce i 
les sotmetrà a la consideració del grup proposant.

Pel que fa al programa «Fruita a les escoles», afirma que el que caldria 
essencialment per promoure aquesta iniciativa seria instar la Generalitat de 
Catalunya a modificar l’ordre del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
178/2016, que estableix que el destinatari d’aquest programa és l’alumnat 
d’educació primària, per tal que l’estengui a l’alumnat de secundària. 

Respecte al «Jo nedo», manifesta que és un programa molt centrat en l’alumnat 
dels primers cursos d’educació primària i amb un caràcter d’aprenentatge aquàtic
bàsic, i que, per tant, caldria veure si se’n poden introduir alguns elements en la 
població adolescent. Assenyala que, per exemple, es podria considerar si cal fer els 
cursos de natació en horari lectiu si no caben en el currículum, o si s’han de fer 
amb tot el grup classe si una bona part dels adolescents ja saben nedar, o si els 
centres educatius haurien de tenir la llibertat de poder-los incorporar en el seu 
programa. Explica que, per tant, creuen que seria interessant estudiar com oferir 
accés a cursos de natació a aquesta població de secundària en aquells centres que 
ho necessitin, i que potser això es podria fer a partir d’un programa de beques o 
altres mecanismes que poden ajustar-se molt més a la realitat d’aquests 
adolescents. 



NÚM. 31 30-11-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 6437

 

La Sra. Benedí manifesta que accepten aquestes esmenes in voce, atès que ja 
ha dit abans que eren conscients que el compliment del prec tenia una certa 
dificultat. Afirma que, per tant, el Govern és el que ha de decidir si accepta el prec. 

La Sra. Ortiz afirma que accepten el prec amb les consideracions que s’han fet.

La Sra. Benedí agraeix l’acceptació del prec.

Es dóna per tractat.

d) Preguntes

Del Grup Municipal C's:

16. Per què el personal docent de l'Ajuntament de Barcelona adscrit al Consorci 
d'Educació de Barcelona, se la retallat una paga al 2013, al 2014 i no se l'ha tornat 
el 75% de la paga de 2012, quan s'ha abonat a la resta de funcionaris de 
l'Ajuntament de Barcelona el dia 4 de gener de 2016?

La Sra. Barceló recorda que la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de 
Barcelona té aproximadament 1.300 professors adscrits al Consorci d’Educació de 
Barcelona. Tot seguit planteja la pregunta.

La Sra. Ortiz dóna la paraula al comissionat d’Educació i Universitats.

El Sr. Essomba manifesta que, del total de 9.729 treballadors i treballadores del 
Consorci d’Educació de Barcelona, 880 són personal docent de l’Ajuntament i 370 
són personal d’administració i serveis. Explica que als docents se’ls aplica la 
normativa de la Generalitat perquè, a partir d’un acord del 3 de desembre del 1993 
entre l’Ajuntament de Barcelona i els representants d’aquests treballadors i 
treballadores, es van homologar les condicions laborals del personal docent 
municipal a les condicions del personal dels cossos docents de la Generalitat de 
Catalunya. Assenyala que això, a la pràctica, significa que les reduccions de les 
pagues extraordinàries a les quals fa referència la pregunta es van realitzar a 
partir de l’execució de la normativa aprovada per la Generalitat. Afirma que, per 
tant, segons la informació que els ha traslladat el Consorci, per a la paga 
corresponent del 2012 s’està aplicant el retorn segons els criteris que marca la 
Generalitat, amb el pagament del 24,04% el març del 2015 i del 20,77% en la 
propera nòmina del mes d’octubre, i amb la previsió de pagar la resta en els
exercicis del 2017 i del 2018. Explica que, amb relació a les pagues extraordinàries 
del 2013 i el 2014, el Parlament va aprovar una moció el passat 30 de juny en la 
qual s’instava el Govern a establir un calendari per al retorn d’aquestes pagues,
que s’aplicarà quan estigui aprovat. 

La Sra. Barceló afirma que és important defensar els interessos de la plantilla de 
funcionaris de l’Ajuntament. Explica que, per molt que aquests docents estiguin 
homologats amb els de la Generalitat, formen part de la plantilla de l’Ajuntament i, 
a més, no tenen ni els drets ni els deures dels funcionaris de la Generalitat. En 
aquest sentit, remarca que no poden jubilar-se a la mateixa edat que els 
professors que pertanyen a la Generalitat, ni poden demanar el trasllat a altres 
tipus de centres. Manifesta que, per tant, insta el Govern de la ciutat a defensar 
els drets dels funcionaris municipals.

El Sr. Essomba assegura que l’Ajuntament defensa els drets dels treballadors i 
treballadores municipals de manera vehement i constant. Explica que, fruit d’això i 
arran de les qüestions que generen controvèrsia i a vegades lesió de drets 
laborals, estan treballant com a Govern en el marc del Consorci d’Educació per 
aclarir tota aquesta situació i tenir al llarg d’aquest mandat una ordenació laboral 
de les diferents categories i estatuts laborals que permeti evitar aquest tipus de 
situacions.
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Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal PP:

17. Quin és el calendari i el pressupost per l'aplicació dels 68 projectes previstos 
al Pla de Salut 2016-2020 i com pensa donar compliment a la línia estratègica de 
salut laboral referent a contribuir a crear un entorn laboral que protegeixi la salut?

La Sra. Esteller assenyala que el Pla de salut de Catalunya 2016-2020 ha 
adaptat les necessitats de la ciutat de Barcelona a un pla específic que consta de 
deu línies de treball, a partir de les quals s’han de desenvolupar 68 mesures 
concretes. Explica que se’ls va dir que es prioritzarien els 18 barris més 
vulnerables per combatre les desigualtats en salut, i que hi hauria mesures 
específiques per contribuir a crear un entorn laboral que protegeixi la salut. Tot 
seguit formula la pregunta.

La Sra. Ortiz dóna la paraula a la comissionada de Salut. 

La Sra. Tarafa recorda que el Pla de salut de Catalunya és el que marca 
l’orientació i la prioritat d’on s’invertirà el pressupost en relació amb els serveis 
socials i la salut pública. Explica que aquest any, per primera vegada, han adaptat
aquest pla a les necessitats de Barcelona, que són diferents de les que poden tenir 
les Terres de l’Ebre o els Pirineus. Destaca que, per tant, aquestes deu línies estan
en consonància amb les necessitats i prioritats polítiques de la ciutat, junt amb 
altres línies que hi ha en el Pla de salut de Catalunya. Assenyala que això vol dir 
que els 2.000 milions d'euros que s’invertiran en salut pública i en serveis 
sanitaris, que seran finançats pel CatSalut, l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci 
Sanitari o l’Agència de Salut Pública en funció de les competències, es repartiran
entre aquestes deu grans línies i d’altres del Pla de salut de Catalunya sobre la 
base d’aquestes prioritats. 

Manifesta que el que ara estan fent és desagregar aquests 2.000 d’euros d’acord 
amb les diferents línies. Explica que algunes partides de les 68 mesures que 
pengen de les deu grans línies ja estan definides i determinades, i moltes altres 
estan en procés de definició. Assenyala que donaran informació per escrit als grups 
d’aquelles partides que ja estan finançades, que inclouen els 187 milions d'euros 
del Pla d’equipaments, els 52 milions d'euros del Pla de salut mental i el mig milió 
d’euros del programa «Salut als barris».

Respecte a la segona part de la pregunta, explica que la línia de salut laboral 
tindrà dues sublínies prioritàries: d’una banda, estandarditzar els sistemes 
d’informació de salut laboral, ja que cal tenir indicadors per poder mesurar si hi ha 
una bona o mala praxi de salut laboral als centres; i de l’altra, promoure la salut 
mental i prevenir problemes de salut a la feina. Assenyala que aquesta segona 
sublínia tindrà dos grans programes: un d’assessorament a les empreses sobre 
prevenció i avaluació, i un altre d’assessorament al personal de serveis sanitaris 
pel que fa a una bona salut laboral a la feina. 

La Sra. Esteller manifesta que valoren positivament que s’adapti el Pla de salut 
de Catalunya a les necessitats de Barcelona. D’altra banda, pregunta quin 
percentatge dels 2.000 milions correspondria a la ciutat.

La Sra. Tarafa respon que tots aquests diners són per a Barcelona. 

La Sra. Esteller demana que se’ls faci arribar el desglossament d’aquest 
pressupost tan aviat com es tingui. 

La Sra. Ortiz dóna la paraula a la comissionada de Salut. 

La Sra. Tarafa remarca que aquests 2.000 euros inclouen des de tots els serveis 
sanitaris fins als serveis de salut pública, tot el que es destinarà als hospitals 
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segons les línies prioritàries del Pla de salut de Catalunya i tot el que es dedicarà a
les prioritats de les deu grans línies. Conclou que estan aterrant aquest pressupost 
a tots els serveis de la ciutat. 

Es dóna per tractada.

18. Quin és el cost total del cicle de conferències D.O. Europa organitzat al Born 
CCM aquests mesos d'octubre i novembre, desglossant les despeses per 
conferenciants, contractació comissària, publicitat, etc.?

La Sra. Esteller formula la pregunta, i manifesta que, atès que la Sra. Terribas 
torna a ser la comissària d’aquest cicle de conferències entorn de la identitat 
europea, també volen conèixer els criteris de selecció del comissariat.

La Sra. Andrés dóna la paraula al comissionat de Programes de Memòria.

El Sr. Vinyes afirma que el cost total de les despeses del cicle D.O. Europa del 
2016 és de 21.849,69 euros. Informa que el comissariat ha costat 7.350 euros i 
que els honoraris dels cinc conferenciants sumen un import global de 5.500 euros. 
Precisa que tres dels conferenciants han cobrat 1.500 euros, i els dos que formen 
una taula de diàleg, 500 euros.

Explica que l’allotjament dels conferenciants ha costat 1.936,36 euros; els seus 
viatges, 982,80 euros; els sopars de representació, que són quatre sopars de cinc 
persones, 672 euros; el servei de traducció simultània, 2.147,73 euros; i el servei 
de subtitulació i llengua de signes, 3.260 euros. D’altra banda, afirma que el criteri 
de selecció de la comissària ha estat, com en la majoria d’esdeveniments
d’aquestes característiques, el prestigi evident i públic de la persona triada.

La Sra. Esteller manifesta que agrairà que se’ls faciliti la resposta per escrit.
Explica que creuen que és desproporcionat que la comissària cobri 7.000 euros per 
moderar un cicle de conferències, i que l’Ajuntament hauria de racionalitzar molt 
més les despeses que fa, atès l’elevat cost d’aquest cicle de conferències. 

Manifesta que també voldrien saber a qui es convida en aquest cicle de 
conferències i quin és l’impacte que es preveu que tindran les conferències. 

La Sra. Andrés dóna la paraula al comissionat de Programes de Memòria.

El Sr. Vinyes diu a la Sra. Esteller que presenti un prec per escrit i li enviarà
totes les dades. 

Quant a la difusió dels resultats, manifesta que habitualment pengen les 
conferències a la web del Born Centre de Cultura i Memòria. D’altra banda, 
assenyala que un comissari no es limita a triar les persones convidades, sinó que 
també fa tota una feina d’informació i preparació.

Explica que entre els conferenciants hi ha persones com Chantal Mouffe, 
Boaventura de Sousa Santos o Viviane Reding, que són persones força
reconegudes i que poden fer aportacions interessants en la reflexió sobre la 
identitat d’Europa. 

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal CUP:

19. Quines actuacions s'estan fent en matèria de joventut pel que fa a la 
garantia de drets sociolaborals dels joves, tenint en compte que algunes de les 
empreses que es promocionen són conegudes per generar llocs de treball precaris?

La Sra. Rovira assenyala que durant aquest mes l’Ajuntament ha desenvolupat 
la campanya «Treballa a l’hivern». Explica que ahir un company seu ja va fer una 
pregunta en la comissió corresponent sobre les trobades que s’han fet en diferents 
centres cívics amb persones de McDonald’s, d’IKEA i d’altres empreses conegudes
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per la precarietat laboral que generen entre el jovent de la ciutat i l’incompliment 
dels drets laborals. Tot seguit formula la pregunta.

La Sra. Andrés manifesta que les actuacions que estan fent en aquest àmbit 
estan reflectides en el nou Pla de foment de l’ocupació juvenil de qualitat, que 
anuncia que properament presentaran i compartiran amb tots els grups. Assenyala
que el quart eix d’aquest pla és promoure i vetllar per un mercat laboral en 
condicions dignes, i preveu que totes les empreses que puguin participar en les 
campanyes informatives o de promoció ocupacional dels joves tinguin un distintiu 
de qualitat que s’establirà en coordinació amb Barcelona Activa. 

La Sra. Rovira explica que en la reunió que es va fer amb la representant de 
McDonald’s en un dels centres cívics de la ciutat es va dir als joves que s’haurien 
d’oblidar de tenir vida social els caps de setmana perquè era quan hi havia més 
feina i quan treballarien de 12 a 14 hores. 

La Sra. Andrés assenyala que aquesta campanya es fa des de l’any 2012 als 
punts d’informació juvenil i té una participació molt nombrosa, amb uns 700 joves
tant en la campanya d’estiu com en la d’hivern. Afirma que es fan sessions 
informatives sobre els drets i deures d’aquestes empreses i els drets i deures dels 
treballadors, i que totes les sessions estan acompanyades d’assessors laborals dels 
punts d’informació juvenil. 

Pel que fa a l’empresa McDonald’s en concret, explica que en la campanya no hi 
participa cap franquícia sinó l’empresa matriu, que s’ajusta als paràmetres 
establerts. D’altra banda, assenyala que es tracta de campanyes de treball intensiu
d’hivern i d’estiu. Finalment, reitera que en el Pla d’ocupació han introduït una 
mesura per reforçar el segell de qualitat de totes les empreses. 

Es dóna per tractada.

20. Tenint en compte les diverses contradiccions respecte les declaracions sobre 
el projecte BCN Music Lobbiers, quines informacions facilitades pel govern són 
certes?

La Sra. Rovira explica que la setmana passada diverses treballadores i 
treballadors de la música van rebre una comunicació on se’ls convidava a participar 
en el projecte BCN Music Lobbiers, realitzat conjuntament entre el Departament de 
Joventut de l’Ajuntament de Barcelona i el Gremi d’Hotels de Barcelona, per portar 
la seva música als vestíbuls dels hotels de la ciutat. Manifesta que es va presentar 
aquest projecte com una oportunitat de treball en diferents hotels de la ciutat, pel 
qual els grups que acceptessin formar-ne part realitzarien un concert en horari de 
tarda als vestíbuls dels hotels que hi participen, com el Regina, el Majestic, o
l’Hesperia, entre d’altres. Afirma que en aquesta mateixa notificació se’ls deia que 
les persones que decidissin participar en el projecte no tindrien una compensació 
econòmica per la seva actuació, sinó que se’ls oferiria un sopar al restaurant de 
l’hotel i una ressenya a la revista Time Out.

Explica que hi va haver diferents reaccions per part dels músics, sobretot a les 
xarxes socials, i que el Grup de BC va fer un tuit des del seu compte on deia que 
es garantiria que els músics que participessin en el projecte BCN Music Lobbiers 
signessin un contracte amb cada hotel i cobressin el salari fixat pel conveni 
col·lectiu. Manifesta que, tenint en compte que aquesta àrea de l’Ajuntament la 
porta el Grup del PSC i que el Grup de BC va fer un tuit desmentint el que havia dit 
el Govern teòricament, els agradaria saber què hi ha de cert en tot plegat. 

La Sra. Andrés assenyala que el projecte BCN Music Lobbiers consisteix a obrir 
espais singulars dels vestíbuls dels hotels a la ciutadania per compartir activitats 
culturals, com concerts de grups emergents i joves de la ciutat. Remarca que 
aquest projecte està directament relacionat amb el Festival Brot, que és un altre
projecte que desenvolupa el Departament de Joventut de l’Ajuntament per 
promocionar grups de música amateurs. Explica que aquest festival és un concurs 
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de bandes novelles adreçat a joves entre 17 i 25 anys que el que pretén és posar
aquests nous talents emergents de la ciutat en una plataforma de promoció, i no 
pas de producció, d’espectacles. Afirma que, per tant, el festival és una plataforma 
de difusió, i que el projecte BCN Music Lobbiers forma part d’aquest festival. 
Assenyala que aquests concerts són gratuïts i el públic assistent no té l’obligació de
consumir als hotels. 

Explica que es va adreçar un correu als músics, que destaca que va tenir molt 
bona rebuda, i que simultàniament l’ICUB va treballar amb el Gremi d’Hotels una 
compensació econòmica. Manifesta que vol aprofitar per lamentar profundament 
des de la Regidoria el tractament que es va fer d’aquest correu enviat per una 
tècnica de l’Ajuntament, de la qual es van donar els noms i cognoms i que va ser 
interpel·lada per les xarxes i la premsa. 

La Sra. Rovira assenyala que el seu grup va rebre el correu a través d’un músic. 
Diu a la Sra. Andrés que no li ha contestat si hi haurà una compensació 

econòmica per als músics que participin en el projecte, i sobre la base de quin 
conveni, tenint en compte que el conveni que tenen els músics és de discoteques, 
ja que no en tenen un de propi. 

Opina que la intervenció que ha fet la Sra. Andrés contradiu la proposició que 
s’ha aprovat avui per combatre la precarietat laboral en el sector cultural, ja que el 
Govern continua donant per vàlid el correu, en el qual també es diu que els hotels 
triaran els músics segons els seus gustos. 

La Sra. Andrés reitera que aquest projecte, com a extensió del Festival Brot, és 
una activitat de promoció cultural, i no pas de producció cultural, que consisteix a 
fer música en aquests espais per promocionar-se i donar-se a conèixer. Explica 
que, a banda d’això, s’està treballant una compensació econòmica amb el Gremi 
d’Hotels.

La Sra. Rovira demana a la Sra. Andrés que li faci arribar per escrit el que ha 
contestat en la Comissió. 

Es dóna per tractada.

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal CIU:

21. Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 
aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports d'abril de 2016, amb el 
contingut següent: La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern 
municipal a que presenti un Pla d’actuació per l’àmbit d’adolescència i joventut per 
aquest any 2016 i iniciï els tràmits per l’elaboració del Pla d’adolescència i joventut 
que hauria d’entrar en vigor a partir del 2017 on s’hauria d’incloure, com a mínim, 
mesures per a la lluita de l’atur juvenil, la planificació dels equipaments i serveis 
juvenils i mesures per la formació, l’emancipació i el desenvolupament integral de 
la persona.

El Sr. Blasi presenta el seguiment.

La Sra. Andrés explica que preveuen que podran començar a redactar el Pla 
d’adolescència i joventut entre els mesos d’octubre i novembre, atès que ja han fet 
molta feina prèvia, i que és bastant probable que puguin presentar-lo el mes de 
febrer del 2017.

El Sr. Blasi manifesta que agrairan que s’estableixi algun tipus de metodologia, i 
que volen constatar que el Govern va perdre un any pel que fa a l’elaboració 
d’aquest pla, tenint en compte tot el temps en què no hi va haver Regidoria de 
Joventut ni polítiques de joventut. A més, afirma que el Consell de la Joventut de 
Barcelona no sap en quina fase es troba el Pla d’adolescència i joventut. 
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Assenyala que se’ls va presentar un pla d’accions tard, el mes d’abril, i no 
consensuat amb els grups municipals, com s’havia fet fins aleshores. A més,
remarca que en aquell moment tampoc no se’ls va saber donar explicacions sobre 
què passava amb aquest futur pla que hauria d’estar vigent a partir del 2017. 
Demana al Govern que apliqui polítiques de joventut i que treballi no només amb 
les entitats, sinó també amb els grups. 

La Sra. Andrés afirma que estan treballant, en primera instància, amb les 
entitats que han de col·laborar en l’elaboració del pla, i que tindran ocasió de 
compartir la feina per arribar a un pla consensuat amb tothom. D’altra banda, 
assenyala que el Consell de la Joventut té informació sobre el procés d’aquest pla,
ja que fa uns dies van poder compartir la informació, juntament amb l’alcaldessa i 
la tinenta d’alcalde, en una reunió amb el CJB on estaven presents el president de 
l’entitat i membres de la junta. 

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal ERC:

22. Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició atesa a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports en data 17 de novembre de 2015 amb el següent 
contingut: la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 
municipal: El compromís d’ampliar el nombre de casals i equipaments de gent gran 
abans de finalitzar el mandat a tots aquells barris on es detectin necessitats 
d’aquest col·lectiu.

La Sra. Benedí recorda que quan van presentar aquesta proposició van dir que 
la gent gran cada vegada té més bona salut i més esperança de vida, disposa de 
més temps lliure després de la jubilació i s’implica en moltes més activitats de 
lleure, de formació i d’altres tipus. Tot seguit presenta el seguiment de la 
proposició. 

La Sra. Andrés explica que s’ha previst revisar el mapa dels equipaments de 
gent gran, que és una feina que ja s’ha fet, així com revisar el model de casals
tenint en compte la diversitat d’envelliments que hi ha a la ciutat, per tal d’oferir
totes les oportunitats socials a les persones grans des de diferents vessants. Pel 
que fa a això, manifesta que volen ampliar la xarxa de casals i treballar dispositius
més intergeneracionals o més comunitaris. Afirma que preveuen la creació de vuit 
nous casals de gent gran —tres a l’Eixample, un a Sarrià-Sant Gervasi, dos a
Horta-Guinardó, un a Sant Andreu i un a Sant Martí— i la remodelació d’un casal 
de titularitat privada que està cedit a l’Ajuntament al districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, sempre que disposin d’un Pla d’inversions que ho permeti.

La Sra. Benedí manifesta que entén que tota aquesta informació es presentarà 
en el Consell de la Gent Gran i en els consells de la gent gran de tots els districtes. 

La Sra. Andrés afirma que així es farà, tenint en compte que també tenen la 
voluntat política d’elaborar el nou Pla de la gent gran, que assenyala que superarà 
el model basat principalment en casals. 

Es dóna per tractada.

VI) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 
20.32 h.
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Comissió d'Economia i Hisenda

Acta de la sessió del 18 d'octubre de 2016, aprovada 15 de novembre de 
2016

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 18 d'octubre de
2016, s'hi reuneix la Comissió d'Economia i Hisenda, sota la presidència de la Ima. 
Sra. Carina Mejías Sánchez. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Agustí 
Colom Cabau, Gerardo Pisarello Prados, Gala Pin Ferrando, Sònia Recasens Alsina, 
Maite Fandos Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Raimond Blasi i Navarro, Francisco 
Sierra López, Alfred Bosch i Pascual, Trini Capdevila i Burniol, Montserrat Ballarín 
Espuña, Xavier Mulleras Vinzia i Josep Garganté i Closa, assistits per l'assessora 
jurídica, Sra. Míriam Cabruja i Escobedo, que actua per delegació del secretari 
general i que certifica.

També hi són presents l’Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado i les Sres. i Srs.: 
Francesca Bria, comissionada de Tecnologia i Innovació Digital, Jordi Ayala 
Roqueta, gerent de Presidència i Economia, Jesús Carrero López, Interventor 
adjunt.

Excusa la seva absència la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño.
La Presidència obre la sessió a les 16,38 h.

El Sr. Mulleras proposa que les proposicions dels grups municipals de 
Convergència i Unió, de Ciutadans i del Partit Popular corresponents als punts 5, 6 
i 8 de l’ordre del dia es tractin conjuntament, atès que fan referència a la mateixa 
temàtica.

El Sr. Sierra no accepta la proposta perquè entén que les proposicions de 
Convergència i Unió i del Partit Popular fan referència als pressupostos mentre que 
la proposició de Ciutadans es refereix al Pla d’inversions municipals, el qual afecta 
tot el mandat.

A continuació, planteja una segona qüestió d’ordre i indica que encara no han 
rebut l’informe sobre l’execució de la modificació de crèdit sol·licitat pel seu grup 
en la sessió anterior de la comissió i que el govern s’havia compromès a facilitar.

El Sr. Pisarello diu que durant el transcurs de la sessió el gerent d’Economia, Sr. 
Ayala, comentarà aquesta qüestió.

I) Aprovació de les actes de la sessió extraordinària i de la sessió ordinària de 20 
de setembre de 2016.

El Sr. Garganté, en relació amb l’acta de la sessió ordinària, assenyala que a la 
pàgina 18 es recull una intervenció del portaveu del Partit Popular en què parla del 
Govern de la Generalitat de Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana, i en la 
intervenció posterior, segons l’acta, el portaveu de la CUP diu que al Partit Popular 
ja li agradaria ser al Govern de la Generalitat, quan ell es referia a Unió 
Democràtica de Catalunya, que té un deute de 22 milions i creu que també un ERO 
en marxa. Demana, doncs, que es rectifiqui aquesta errada.

El Sr. Mulleras també agrairia que es fes aquesta rectificació en l’acta.

La Presidenta comunica que la secretaria farà la rectificació oportuna.
En segon lloc, insisteix en el dret que tenen els regidors que les intervencions 

efectuades en castellà no es tradueixin i es recullin fidelment en l’acta.

S'aproven.

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
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En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen les 
resolucions següents:

Acord de la Comissió de Govern de 29 de setembre de 2016

1. Aprovar l’expedient núm. 3-055/2016 de modificacions de crèdit, consistent
en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament 
de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016, d’import 1.200.000,00 euros, 
per atendre despeses de beques menjador, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 16052391; i publicar aquest acord a la Gaseta 
Municipal.

Acord de la Comissió de Govern de 13 d'octubre de 2016:

2. Aprovar l’expedient núm. 3-120/2016 de modificacions de crèdit, consistent 
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
derivat del diferents tipus d’ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya
per al fons de foment del turisme (aportació extraordinària segons Conveni d'11 de 
desembre de 2015, aplicació del Romanent de Tresoreria per a despeses amb 
finançament afectat en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015 i ingressos de 
l’exercici 2016) per finançar Projectes Municipals en matèria de Turisme, per un 
import total de 2.148.697,80 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 16100395; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar-ne 
compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.

b) Mesures de govern

A la Comissió:

1. Transició cap a la Sobirania Tecnològica. Pla "Barcelona Ciutat Digital".

El Sr. Pisarello anuncia que farà una presentació molt breu del pla “Barcelona, 
ciutat digital 2017/2020” perquè els grups municipals ja tenen el document i que 
l’acompanya la comissionada de tecnologia i innovació digital, Sra. Francesca Bria. 
Exposa que l’objectiu fonamental d’aquest pla és impulsar la sobirania tecnològica 
a Barcelona i recuperar la capacitat de l'Administració i de la ciutadania per poder 
decidir les prioritats tecnològiques de la ciutat. Tanmateix, puntualitza que amb 
aquest pla no es renuncia a tot allò que s’ha fet bé fins aquest moment, però volen 
anar més enllà del model actual de ciutat intel·ligent i fer de Barcelona una ciutat 
digital, oberta, equitativa, circular i més democràtica.

Quant als punts que contempla aquest pla, esmenta la transformació digital de 
l’ajuntament, condició necessària per implantar aquest tipus de polítiques 
tecnològiques, per tal de fer-lo més eficient en la prestació de serveis, cosa que 
implica donar a l’Institut Municipal d’Informàtica una centralitat i un paper 
transversal. Informa que s’han previst 65 milions d’euros per implementar aquesta 
mesura de modernització de l’IMI.

En segon lloc, assenyala que el pla planteja la recuperació del control públic de 
les dades, d’allò que es coneix com a big data, per poder implementar polítiques 
d’habitatge, de salut o d’energia, que són fonamentals per a la ciutat, atès que en 
el model econòmic actual aquestes polítiques són molt condicionades digitalment. 
En aquest mateix sentit, apunta que cal avançar en el programari lliure.

En tercer lloc, des del punt de vista econòmic, comenta que el pla parteix del 
reconeixement de l’existència d’un teixit econòmic digital robust i potent, que no 
ha estat prou reconegut. Per tant, es proposa com a objectiu bàsic avançar cap a 
una economia digital plural, més diversificada, que doni cabuda a l’empresa petita i 
mitjana de la ciutat mitjançant diversos mecanismes, un dels quals és la compra 
pública. En aquest sentit, anuncia que es destinaran 10 milions d’euros a afavorir 
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aquesta diversitat, sobretot per reconèixer el talent que hi ha en el teixit tecnològic 
i digital de Barcelona.

Finalment, destaca com a quart objectiu posar les tecnologies al servei de la 
ciutadania, perquè entén que aquestes tecnologies han de ser una eina 
d’apoderament democràtic. Per assolir aquest objectiu, afegeix, cal fer una inversió 
forta en formació i capacitació tecnològica, també per a l’ocupació en el segle XXI, 
i protegir els drets digitals de la ciutadania. En aquest sentit, esmenta que en el 
PAM s’han inclòs més de deu mil aportacions ciutadanes, fonamentalment 
mitjançant participació presencial però també digital.

Paral·lelament a aquestes mesures, el govern compta amb alguns projectes 
concrets de desenvolupament, entre els quals destaca el projecte pilot «Poblenou 
makers district: fem barri», que és escalable i que permet posar en valor la 
comunitat ja existent i mixta de tallers, makerspaces, fab lab, universitats, 
etcètera.

El Sr. Ciurana agraeix la presentació del pla, si bé els hauria agradat que també 
intervingués la comissionada perquè ja fa gairebé sis mesos que va ser nomenada 
i encara no han tingut l’oportunitat d’escoltar-la en la comissió.

Tot seguit, considera que aquest pla és bo i, tot i que hi manquen concrecions, 
és ple d’objectius i accions que fan referència a revisar, ampliar o continuar les 
polítiques anteriors, raó per la qual el Grup de Convergència i Unió s’ho pren com 
un pla elogiós amb la feina feta, especialment en el mandat anterior. Així, apunta 
que el govern actual ha deixat enrere les crítiques inicials a la visió de Barcelona 
com a seu de les tecnologies de la informació, crítiques que eren especialment 
furibundes contra el concepte d’smart city, i ara reconeix el canvi d’escala que va 
fer el govern Trias respecte a les TIC, canvi que va situar Barcelona novament en 
el mapa de les innovacions tecnològica, urbana i social. Remarca que, d’aquesta 
manera, es reconeix la tasca feta en aspectes com el City OS, l’Smart City Expo, 
els ateneus de fabricació, l’ampliació de la xarxa de fibra òptica, les dades obertes, 
el moviment makers o l’educació en STEAM. En aquest sentit, i relacionat amb la 
política de dades obertes, reclama que el govern no trigui sis mesos a respondre a 
les preguntes que els grups municipals fa per escrit. Celebra, doncs, el canvi de 
discurs del govern i que ara reconegui la importància que té el sector tecnològic en 
l’economia de la ciutat, aspecte que el Grup de Convergència i Unió sempre ha 
destacat.

Tanmateix, troba sorprenent la crítica que es fa, al començament del document, 
de la ciutat dels sensors i, més endavant, s’hi diu que durant aquest mandat es 
rellançarà la plataforma municipal per a la gestió dels sensors i actuadors, Sentilo. 
Tampoc troben cap crítica coherent en el discurs del govern durant els darrers 
mesos respecte a les smart cities, quan ara declaren la continuïtat del projecte.

A continuació, assenyala que la crítica més important que es pot fer del pla 
presentat és que el govern s’oblida del món físic quan parla de la ciutat digital, 
perquè torna a separar digitalització d’urbanisme. Considera que és un error que 
l’IMI torni a estar separat de l’urbanisme, per molt que es parli de transversalitat, i 
el seu grup entén que en aquesta fase encara és necessària i urgent aquesta 
relació a l’hora de fer ciutat, ja que la frontera digital també és una manera de fer 
ciutat.

Quant a les iniciatives que hi troben a faltar, destaca el WiFi a l’espai públic. 
Afirma que l’accés a la informació ha de ser un dret ciutadà i, de la mateixa 
manera que un carrer ha de tenir llum i arbrat, també ha de tenir connexió a 
internet. Així, recorda que el govern anterior va iniciar una prova pilot a la plaça 
del Born, que es va aplicar al Paral·lel, al passeig de Gràcia i al passeig de Sant 
Joan, i tots els carrers urbanitzats tenen fibra òptica o estan preparats. En aquest 
sentit, pregunta com està el protocol que el govern anterior va deixar preparat i 
que havia d’integrar BIMSA. Afegeix que la instal·lació de WiFi a l'espai públic ha 
inspirat moltes ciutats del món i és clau per al City OS. Per tant, reclama que es 
confirmin els protocols per portar el WiFi a tots els carrers de la ciutat quan es fa 
una reurbanització.

Un altre aspecte que troben a faltar és el dret a la innovació en equipaments 
públics. Així, la remarca que la xarxa d’ateneus de fabricació va definir-se per 
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garantir que l’accés a les tecnologies de fabricació digital sigui un nou servei bàsic 
que ajudi a apoderar els ciutadans. També reclama que es defineixi un pla per 
finalitzar la xarxa començada a les Corts, Nou Barris i Ciutat Vella, col·laborant 
amb les entitats del sector per portar un ateneu per districte, amb el pressupost 
corresponent, i la transformació urbana per facilitar la instal·lació de clústers 
d’innovació.

Finalment, assenyala que el document s’oblida de l’Smart City Campus i del 
centre de Ca l’Alier. En aquest sentit, remarca que aquest és un projecte 
fonamental per impulsar el focus d’innovació a la ciutat, en una àrea molt 
necessitada d’empreses, per ajudar a crear economia d’innovació a l’àrea del Besòs 
i al desenvolupament de Pere IV com a eix cívic.

En conclusió, agraeix la presentació d’aquesta mesura, celebra el canvi de 
discurs que fa el govern i demana que es respongui a algunes de les qüestions que 
ha plantejat.

La Sra. Mejías intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Exposa que ja va 
trobar estrany el títol de la mesura de govern. Assenyala que el govern fa servir el 
terme «sobirania» per a quasi tot i se’n fa un abús. Així, apunta que es parla de 
sobirania alimentària, municipal, mediambiental i ara tecnològica. Entén que en 
l’àmbit tecnològic precisament es tracta d’obrir la ciutat a la interconnexió més alta 
perquè la gent pugui accedir a tot un conjunt de serveis, a la cultura, a la sanitat o 
a l’educació, i opina que aquests termes són contradictoris. Però, a més a més, 
després de llegir l’informe i d’informar-se de com està evolucionant en el món el 
terme «sobirania tecnològica», indica que aquesta mesura no és innòcua, sinó que 
té una càrrega ideològica notable. Va pensar, doncs, que el govern es retractaria 
de l’actitud contrària als esdeveniments tecnològics, que han aportat tant a 
Barcelona i que han fet donar un gir a les polítiques econòmiques del govern, per 
tal de garantir una diversificació del model econòmic. Així, doncs, dedueix que 
aquesta mesura representa un canvi de model, perquè es passa del model de 
ciutat intel·ligent, on la inversió i el capital humà, les comunicacions i les 
infraestructures estan dotats de solucions tecnològiques al servei de les persones, 
conviuen de manera harmònica amb el desenvolupament econòmic sostenible i l’ús 
i la modernització de les noves tecnologies es posen a l’abast de tothom, a un 
model molt diferent.

A continuació, reconeix que es fa una aposta per acabar amb la fractura digital 
per garantir una reducció de les desigualtats, però també creu que és important 
que s’hagi detectat la dificultat per aconseguir una educació adequada i la 
necessitat per trobar els perfils necessaris en el mercat digital per garantir una 
bona evolució. Tanmateix, reitera que aquest informe no és innocu, perquè que 
parla d’implementar el programari lliure i, per tant, de trencar amb les mesures de 
col·laboració publicoprivada, col·laboració que ha permès que hi hagi una bona 
inversió en investigació i en app, i ha garantit que moltes empreses petites tinguin 
oportunitat de desenvolupar els seus projectes. Entén que el model que proposa el 
govern és molt diferent perquè quan parlen d’informàtica lliure i oberta el que 
solen fer és acomodar-se al programari lliure, amb un model d’autoorganització 
molt diferent del que hi havia fins ara i, sobretot, amb una infraestructura 
autònoma que fa tornar la ciutat de Barcelona més endogàmica i li dificulta 
l’obertura al món.

Per acabar, insisteix que aquesta mesura de govern té una càrrega ideològica
notable que el seu grup no comparteix.

El Sr. Bosch agraeix la presentació del pla perquè ja feia molts mesos que 
esperaven una proposta com aquesta, l’havien reclamat diverses vegades i fins i 
tot el seu grup havia fet una proposta sobre administració electrònica, sobre la 
qual, més de mig any després, encara no tenen resposta del govern.

Tot seguit, assenyala que el govern ha consumit una tercera part del mandat 
sense tenir un pla digital per a la ciutat i, per tant, agraeix que finalment hagi 
arribat, encara que sigui una mica tard. També agraeix a la comissionada Sra. 
Francesca Bria l’assistència a la comissió perquè els dóna la possibilitat de 
conèixer-la i potser de debatre amb ella les característiques del pla.
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Quant al contingut del pla, en primer lloc el Grup d'Esquerra Republicana creu 
que hi ha algunes mancances, com ara la distància que hi pugui haver entre la 
teoria i la pràctica. Així, assenyala que poden compartir la majoria de mesures de 
contempla el pla, però quan s’intenta que Barcelona sigui una ciutat de referència 
en política tecnològica en l’àmbit internacional veuen com es posen en perill 
inversions importants, com ara la de Ca l’Alier, tema que ja van discutir fa poc. 
Creu, doncs, que els plans s’han de substanciar i s’han d’acompanyar d’accions de 
govern que els omplin de contingut, punt en el qual es constata que potser les 
coses no són tan boniques com els agradaria a tots.

D’altra banda, pensa que el pla es podria haver consensuat més. En aquest 
sentit, insisteix que el seu grup ha fet diverses propostes, ha estat molt proactiu 
en aquesta qüestió i haurien agraït la possibilitat de poder participar en la definició 
de les propostes que conté el pla, i no haver-lo de discutir com una proposta 
tancada.

El Sr. Mulleras agraeix la presentació d’aquesta mesura de govern, que posa en 
el centre de la gestió pública la ciutat digital i, en aquest cas, la tecnologia digital. 
En aquest sentit, recorda les paraules de Henry Ford, qui va dir que el veritable 
progrés és el que posa la tecnologia a l’abast de tothom, paraules que creu que 
s’han de tenir en compte a l’hora d’aconseguir que la tecnologia arribi a tots els 
barris de Barcelona i a totes les persones, independentment de l’edat.

Quant a la ciutat intel·ligent, assenyala que és un concepte que va marcar el 
mandat anterior, que va suposar un canvi de paradigma de les polítiques públiques 
sobre la tecnologia a la ciutat i recorda que des del Grup Popular sempre varen dir 
que l’Ajuntament de Barcelona havia d’apostar per l’smart city, sempre que servís 
per millorar el benestar i la qualitat de vida dels barcelonins. Per aquesta raó, creu 
que Barcelona té l’assignatura pendent de posar tots els recursos de l’smart city al 
servei de la millora aquesta qualitat de vida dels ciutadans, tant en el vessant 
social, sanitari, de prestació de serveis municipals i en tots els vessants que 
afecten directament la vida dels barcelonins.

A continuació, apunta que, des del seu punt de vista, en aquest pla falten 
mesures concretes. Així, comenta que hi ha objectius i eixos estratègics, però no hi 
veuen, com en moltes altres mesures del govern municipal, que aquest es 
comprometi amb mesures concretes que es puguin avaluar o valorar si s’han 
portat a terme o no. Assenyala també que hi falta un calendari concret amb els 
passos diferents que s’han de seguir per implementar aquesta mesura de govern, 
més enllà del període de vigència del pla de 2017 a 2020. En aquest sentit, entén 
que com a mínim s’hauria de fer una avaluació anual per determinar si la mesura 
ha tingut algun tipus d’èxit o no i si ha canviat la vida dels barcelonins.

Seguidament, remarca que el pla parla de situar Barcelona entre les primeres 
ciutats del món en l’àmbit de la política tecnològica. Tot i que reconeix la 
importància d’aquesta qüestió, reitera que només serà útil si millora socialment i 
econòmicament la vida de la ciutat i dels ciutadans. Per tant, el Grup Popular 
només entén l’aposta per la política tecnològica si comporta les millores 
esmentades.

Finalment, quant a la fractura tecnològica, afirma que s’ha de pal·liar des del 
punt de vista de l’edat com del territori i dels barris.

El Sr. Garganté exposa que aquest pla ha volgut ser ambiciós i pretén donar 
contingut al concepte de sobirania tecnològica, la qual cosa agraeix i reconeix. 
Tanmateix, critica que el pla es quedi a mig camí, perquè avança i mostra molta 
ambició en terrenys més o menys confortables i possibilistes, però és massa 
conservador en aquells punts que requereixen més confrontació amb l’estat actual 
de coses. Qualifica el pla, doncs, de poc valent.

A continuació, indica que al Grup de la CUP - Capgirem Barcelona li agrada el 
projecte de transformació digital del govern de la ciutat i l’aposta pel programari 
de codi obert. Tal com ja varen dir en les propostes que varen presentar durant 
l’última modificació pressupostària, la migració cap a programari lliure i estàndards 
oberts és un pas ineludible per tal d’avançar cap a la sobirania tecnològica.
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També els agrada que es parli de plantar cara a les grans operadores 
tecnològiques incentivant una xarxa WiFi municipal, si més no això és el que els ha 
semblat entendre que es vol fer, i fan una interpretació voluntariosa de la frase: 
«reivindicar una millora del marc regulador de la provisió que fan els municipis de 
serveis WiFi», i espera que aquesta interpretació sigui correcta.

Valoren positivament que s’impulsi un operador energètic municipal, que s’hagi 
tingut en compte la subrepresentació de les dones en el sector tecnològic, que es 
treballi per reduir la fractura digital, que es parli de posar la tecnologia al servei de 
la democratització, de la re apropiació municipal de les dades dels barcelonins i 
barcelonines, d’escurar l’omnipresència de les multinacionals del sector, de superar 
el concepte d’smart city i de la millora del rendiment dels serveis municipals.

Tanmateix, els crida la manca de vinculació del pla amb la realitat 
socioeconòmica de Barcelona. Així, apunta que s’han obviat les causes estructurals 
de les condicions de vida de la classe treballadora i les solucions que es proposen 
són dins del mateix sistema capitalista, que és l’origen dels mals dels ciutadans. En 
aquest sentit, assenyala que el pla parla de col·laborar en clau internacional amb el 
Banc Mundial i la Comissió Europea, com si aquests organismes no tinguessin res a 
veure amb l’estat actual de les coses, i remarca que aquesta col·laboració és 
antagònica a qualsevol concepte de sobirania.

Tot seguit, comenta que el pla no fa una aposta decidida i clara per la gestió 
directa i internalitzada de la gran majoria de desenvolupaments, implementacions i 
investigacions que es proposen. D’aquesta manera, l’economia privada, les 
empreses grans i petites i les cooperatives tenen un paper omnipresent en el pla, 
però per al seu grup l’aposta per la sobirania tecnològica suposa el control, gestió i 
execució públics de les polítiques que vulgui impulsar el govern.

D’altra banda, assenyala que en l’apartat dedicat a empreses i entitats socials 
no es fa cap esment de la precarietat laboral existent al sector. Es parla de la 
ciutadania com a usuària i beneficiària de les tecnologies, però no es té en compte 
que aquesta mateixa ciutadania n’és la productora i en nombroses ocasions, en 
empreses grans i petites, ho fa en condicions de precarietat laboral. També troben 
molt decebedor el paper que el pla atorga al Mobile World Congress reconeixent-lo
com a interlocutor vàlid en la travessa cap a la sobirania tecnològica. També es 
parla del projecte d’identitat digital del ciutadà per a sistemes de pagament i 
d’altres serveis públics, però indica que no es fa cap esment de l’apropiació privada 
de la T-Mobilitat, projecte que entén que no és menor ni aliè al concepte de 
sobirania tecnològica.

Quant a l’Institut Municipal d’Informàtica, assenyala que en la presentació del 
projecte es destaca la importància que té en el pla, però no se’n torna a dir res 
més si no és per fer referència als càrrecs que tindrà el gerent en els òrgans de 
control i gestió de desplegament del pla. Hi troben a faltar, doncs, un projecte 
ambiciós de recursos humans, infraestructura i competències per a l’IMI que el 
capaciti com a garant de l’evolució cap a la sobirania tecnològica.

La Sra. Bria agraeix les intervencions i, fent referència a la seva procedència 
italiana, espera que els regidors entenguin la seva manera de parlar.

A continuació, exposa que el pla és ambiciós, concret, que posa la tecnologia en 
el centre de la política municipal per millorar el servei públic, el govern, la 
ciutadania i treballar amb el teixit empresarial. Indica que és full de ruta que 
presentaran als actors principals de la ciutat, que són les empreses, les pimes, els 
centres d’investigació, les comunitats, els barris i els representants polítics 
municipals. Per tant, tenen la intenció de desenvolupar el pla de forma compartida 
i posar-se a treballar en mesures concretes perquè reitera que aquest pla és molt 
concret.

En primer lloc, assenyala que s’invertiran 65 milions d’euros en la transformació 
digital de l’ajuntament, la qual cosa significa exercir un lideratge públic en la gestió 
de la tecnologia, de la infraestructura pública i de la capacitat del coneixement 
crític per als ciutadans. Per aquesta raó, plantegen un impuls tecnològic de la 
ciutat intel·ligent i incidir en com la tecnologia pot millorar els serveis per a la 
ciutadania i produir impacte social. En aquest sentit, afirma que la sobirania de les 
dades i de la informació és una aposta crítica perquè s’ha d’anar més enllà de l’ 
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open data i treballar per una infraestructura de dades de ciutat on les dades, que 
qualifica de petroli de l’economia del segle XXI, poden esdevenir una base per a 
una nova economia on les pimes catalanes i les pimes innovadores puguin ser 
centrals. I és per això, remarca, que s’inverteix molt més que en anys anteriors 
per tal de treballar amb el teixit innovador i emprenedor, amb les start-up i amb 
les pimes, que són el centre de l’economia catalana.

Quant a la compra pública innovadora, indica que és un instrument molt 
important i s’hi invertiran 10 milions d’euros i es treballarà amb tots els sectors per 
fer-la de manera eficaç. Comenta que per al govern és important deixar de 
treballar amb pocs proveïdors i solament grans multinacionals, que són externes, i 
apoderar realment el teixit econòmic local per poder fer créixer una nova 
economia. En aquest sentit, apunta que l’economia col·laborativa no és una 
economia predadora, sinó que té un model de desenvolupament sostenible i que 
crea ocupació. Entén, doncs, que és el futur de l’ocupació.

Per acabar, assenyala que un tema molt central per al govern és la innovació 
digital amb impacte social fort, que posi les habilitats digitals i d’ocupació per al 
segle XXI en el cor del projecte per al futur de la ciutat de Barcelona.

La Presidenta demana a la comissionada de Tecnologia i Innovació Digital si pot 
repetir la previsió d’inversió que ha anunciat.

La Sra. Bria diu que són 65 milions d’euros.

Es dóna per tractada.

c) Informes

A la Comissió: 

2. Activitat Turística.

El Sr. Colom exposa que el govern té la voluntat d’anar presentant de forma 
periòdica informes sobre l’activitat turística, un informe després de l’estiu amb 
dades del primer semestre i, el segon, quan es disposi de la informació de l’any 
anterior.

En primer lloc, quant al balanç de l’activitat turística del primer semestre de 
2016, informe que hi ha hagut un creixement acumulat respecte a l’any anterior, el 
qual, si bé es refereix a turistes en establiments hotelers, pot donar una mesura de 
l’evolució del turisme en general. Així, el nombre de turistes ha crescut un 4,9 % i 
les pernoctacions un 5,4 %. Destaca que s’observa una certa millora en la 
desestacionalització del turisme i hi ha un creixement més pronunciat els primers 
mesos de l’any, mentre que l’activitat en els mesos centrals del primer semestre es 
manté estable. Pel que fa als creuers, indica que l’increment ha estat del 6,7 %.

Respecte al perfil dels turistes, destaca un aspecte que el govern considera 
important a l’hora de plantejar tant les promocions com sobretot la gestió: un 52 
% dels turistes vénen a la ciutat per segona o tercera vegada, i aquesta dada 
assenyala que hi ha capacitat per incidir en la desconcentració del turisme a la 
ciutat. D’altra banda, ressalta que la major part dels turistes arriben sols o en 
parella, mentre que els grups d’amics o famílies representen un percentatge 
inferior, dada que considera que és rellevant i que s’ha de tenir en compte quan es 
debat sobre turisme.

En tercer lloc, destaca les dades del mercat laboral. Recorda que el darrer estudi 
sobre salaris a la ciutat de Barcelona es va publicar pocs dies enrere i comenta que 
és paradoxal que, mentre hi ha senyals que aquesta és una de les indústries amb 
més creixement, els seus salaris són els més baixos de tota la ciutat, uns 15.000 
euros de mitjana en el sector de l’hostaleria, quan la mitjana de la ciutat és de 
28.000 euros. Opina, doncs, que aquesta dada els obliga a actuar per intentar que 
la millora de l’activitat repercuteixi en tots i cadascun dels membres del sector. En 
aquest sentit, lamenta que els nivells de contractació temporal segueixin els 
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esquemes del conjunt de la ciutat i se situïn en un 15 %, mentre que la mitjana de 
la ciutat és del 18 %.

Per acabar, comenta que l’enquesta de serveis municipals, que es va fer pública 
recentment, mostrava que la preocupació pel turisme se situava en segon lloc, 
amb els mateixos valors que la circulació i el trànsit, amb un 8,1 %. Assenyala que 
aquest valor va creixent, si bé el salt més important es va fer entre els anys 2013 i 
2014, però ha continuat creixent, encara que en termes relatius aquest creixement 
sigui inferior. En tot cas, assenyala que Barcelona té una realitat desigual i que hi 
ha barris, com la Barceloneta, en què el 34 % dels veïns consideren que el turisme 
és el problema més greu per al barri, en altres barris són el 20 % i en barris com 
Ciutat Vella, en una part de l’Eixample i a la vila de Gràcia representen el 10 %. 
Entén, doncs, que la concentració en determinats barris d’aquesta preocupació 
obliga el govern a actuar.

La Sra. Recasens agraeix la presentació de l’informe però adverteix que el Grup 
de Convergència i Unió serà crític. Exposa que un informe per tal de ser útil ha de 
mantenir una certa coherència i continuïtat respecte als informes anteriors perquè, 
si no, és difícil veure’n l’evolució i considera que, passats setze mesos de la presa 
de posició del nou govern, no es pot posar el retrovisor i culpar el govern anterior 
de les situacions que es produeixen a la ciutat de Barcelona en matèria de turisme. 
Així, acusa el govern posa el focus en allò que li interessa per tal de no haver de 
gestionar ni de governar, de manera que l’informe anterior es va centrar en el Pla 
especial urbanístic d’establiments turístics, i aprofita l’avinentesa per preguntar en 
quina situació es troba aquest pla, i es va focalitzar en l’habitatge d’ús turístic 
il·legal i en l’allotjament. L’informe que presenten ara, en canvi, no parla d’aquesta 
qüestió.

A continuació titlla de curiosa la nota de premsa que va fer el govern quan es va 
presentar l’informe i desconeix si el Grup de Barcelona en Comú la comparteix, 
perquè s’enorgullia del fet que Barcelona hagués superat els 2 milions de 
pernoctacions en hotels els mesos de juliol i agost i del que qualifica d’invasió 
turística que viu la ciutat els mesos d’estiu. Però, més enllà d’aquesta dada
concreta i del rècord acumulat de 30 milions de visitants anuals, en l’informe no es 
torna a parlar del nombre de visitants. Assenyala que tampoc no es parla del 
nombre de places hoteleres, de pensions o d’allotjament turístic il·legal.

També troba curiós i interesant que el govern només hagi analitzat el turisme 
que s’allotja en hotels, quan aquest representa el 60 % del total de visitants i el 
que pernocta en altres tipus d’allotjaments arriba al 40 %. Per tant, opina que 
s’hauria d’ampliar el focus de l’estudi per contemplar la totalitat de les modalitats 
d’allotjament.

A continuació, indica que durant el mandat actual s’ha arribat a rècords de 
creixement del 5 %, amb puntes de més del 10 %. En aquest sentit, esmenta 
l’augment anual de l’11 % de passatgers a l’aeroport, del 7 % en creuers o del 20 
% en creuers durant el mes d’agost. En aquest punt, recorda una discussió a 
Twitter on la regidora Gala Pin argumentava que encara no havien pogut gestionar 
la qüestió dels creuers perquè aquests es contracten amb un any de temps, però 
s’ha vist que l’estiu següent hi ha hagut aquest 20 % d’increment de creuers. 
Palesa, doncs, que, malgrat que el govern havia anunciat que posaria fre a la 
bombolla turística i a la pressió turística a barris com la Barceloneta o la Sagrada 
Família, s’han batut els rècords de visitants i no hi ha cap tipus de mesura al 
respecte.

Finalment, insisteix a demanar que els informes tinguin continuïtat per tal que 
es puguin comparar.

La Sra. Mejías intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Agraeix al Sr. 
Colom la presentació de l’informe, del qual ja van tenir coneixement en el Consell 
de Turisme i Ciutat. Apunta que aquest informe és estadístic i descriptiu, i 
demostra que el turisme a Barcelona continua creixent i que, per tant, la ciutat 
continua essent atractiva i una referència turística. Així, remarca que creixen les 
pernoctacions i el nombre de turistes allotjats en hotels, si bé també indica que no 
s’analitzen els altres tipus d’allotjament que s’estan convertint en un referent a la 
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ciutat i que aquesta dada s’hauria d’incorporar a l’informe. També apunta que 
creixen els passatgers a l’aeroport i als creuers, mentre que troba curiós que es 
mantingui un percentatge alt de visitants que provenen de la resta d’Espanya, un 
turisme interior majoritàriament jove que acostuma a repetir visita a Barcelona.

Seguidament, destaca la reducció que hi ha en la despesa extra hotelera, 
despesa que entén que no va destinada únicament i exclusiva a la restauració. 
D’altra banda, assenyala que la despesa destinada a entreteniment és molt petita, 
la qual cosa fa pensar que una de les mesures que el govern podria impulsar per 
tal de distribuir millor el turisme a la ciutat de Barcelona seria garantir una oferta 
cultural, d’entreteniment i d’oci més bona, repartida per tot Barcelona, que pal·liés 
la concentració de visitants que es produeix a determinats espais de la ciutat, tal 
com es palesa en els informes.

Després de quinze mesos de mandat, crida l’atenció del seu grup que el govern 
no hagi presentat cap mesura concreta per lluitar contra la desigualtat salarial 
entre homes i dones ni contra la precarització dels llocs de treball, que és 
especialment acusada en els sectors de l’hostaleria, del comerç i de l’atenció social, 
amb salaris baixos i interinitat en els contractes. Creu, doncs, que el govern ha 
d’esmerçar esforços per pal·liar aquesta situació.

Tot seguit, mostra sorpresa pel fet que en l’enquesta de serveis el turisme, com 
a valor general, es continua considerant com un problema creixent a la ciutat de 
Barcelona, però en canvi les respostes personals no mostren aquesta preocupació. 
Això els fa pensar que s’ha insistit a generar un estat d’opinió desfavorable al 
turisme i que es consideri aquesta activitat com un element negatiu per a la ciutat.
Així, doncs, després de quinze mesos de mandat, més enllà de les mesures 
restrictives que ha impulsat el govern, al seu grup li hauria agradat veure una 
concreció més gran per tal de garantir una bona gestió del turisme en tant que un 
dels primers sectors econòmics de Barcelona.

La Sra. Capdevila agraeix al regidor Colom la presentació de l’informe sobre 
l’activitat turística, en el qual el seu grup ha trobat a faltar força elements. Entén 
que des de l’inici del mandat present les xifres de nombre de turistes i visitants a 
la ciutat de Barcelona ha anat creixent tant o més com ho havia fet anteriorment i, 
malgrat la moratòria hotelera, el nombre de turistes allotjats en establiments 
hotelers ha crescut un 4,9 % fins al setembre proppassat, i en aquests mateixos 
establiments han augmentat les pernoctacions fins a un 5,4 % les pernoctacions. 
Argumenta que, si a aquesta xifra hi sumen el nombre de turistes allotjats en 
albergs, en habitatges d’ús turístic legals i il·legals, el nombre d’excursionistes de 
dia, dades que no consten a l’informe, i els creueristes, els quals també han 
augmentat un 6,7 per cent, s’arribaria a la conclusió que molt probablement l’any 
2016 serà un nou any amb rècord de turisme. Paral·lelament, afegeix, continua 
creixent el percentatge de barcelonins i barcelonines que considera el turisme com 
el problema més greu de la ciutat de Barcelona, problema agreujat en barris com 
la Barceloneta o la Sagrada Família, on un de cada tres veïns el considera com el 
problema més important que tenen en el seu barri.

A continuació, es pregunta què fa el govern en matèria de turisme i on són els 
canvis estructurals promesos en campanya electoral, més enllà de tenir encallat el 
pla especial d’allotjaments i de preparar un pla estratègic. Exposa que, després de 
molts anys de fer estratègia turística, és hora que l’Ajuntament de Barcelona passi 
a l’acció, d’anar més enllà de tenir encallat el pla estratègic, i que presenti un pla 
d’acció dotat amb recursos per tal de garantir una actuació pública que no mostri 
indiferència davant d’allò que en campanya electoral va ser un dels principals 
arguments de Barcelona en Comú per convèncer la ciutadania.

Finalment, assenyala que l’informe és força incomplet i, per tant, per poder 
prendre decisions caldria augmentar els recursos destinats a l’estudi i 
monitorització de l’activitat turística. En aquest sentit, argumenta que el perfil dels 
turistes que s’allotgen en hotels no en representa el conjunt. També opina que 
probablement no és correcte arribar a cap conclusió tangible en matèria de turisme 
a partir de les xifres a l’engròs dels serveis de menjar i de begudes a la ciutat de 
Barcelona.
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El Sr. Mulleras agraeix la presentació de l’informe al regidor de Turisme i 
vicepresident de Turisme de Barcelona, el Sr. Agustí Colom. Exposa que aquest 
informe posa de manifest que el turisme és una font de riquesa a Barcelona, una 
oportunitat que el govern, amb la mala gestió que en fa, converteix en un 
problema. Així, es pregunta per quina raó, després de quinze mesos de mandat de
l’alcaldessa Colau, les enquestes diuen que els barcelonins veuen cada vegada més 
intensament que el turisme com un problema, i apunta que, o bé el govern ha 
generat durant aquests quinze mesos un estat d’opinió perquè els ciutadans pensin 
cada vegada més que el turisme és un problema, o bé la mala gestió del govern no 
ha sabut resoldre el problema o els problemes que genera aquesta activitat. Entén, 
doncs, que, en qualsevol dels dos casos, el govern municipal ha fet una mala 
gestió.

Tot seguit, remarca que el turisme és una oportunitat per a molts sectors, no 
solament per als hotels o per als apartaments turístics, tal com es diu en l’informe, 
sinó també per al comerç, la restauració, els bars, el taxi, el transport públic, els 
guies turístics, els serveis auxiliars dels hotels com ara tintoreries, càterings, 
serveis de seguretat o agències de viatges, i fins i tot per als museus, els visitants 
dels quals són majoritàriament turistes.

D’altra banda, el seu grup veu amb preocupació que la despesa extrahotelera 
disminueixi i es pregunta si això pot tenir alguna relació amb les polítiques 
comercials de l’Ajuntament de Barcelona en contra de l’obertura dels comerços, 
cosa que dificulta als turistes la realització de compres. Insisteix, doncs, que 
l’activitat turística genera riquesa i que la recaptació d’impostos que se’n deriva 
precisament serveix per finançar els serveis públics.

A continuació, exposa que el govern municipal va obtenir l’alcaldia amb el suport 
dels col·lectius antiturisme i proposant polítiques antiturístiques. Apunta que ara el 
govern vol abanderar el decreixement turístic, com han expressat amb diferents 
mesures que han impulsat des d’altres àmbits de l’ajuntament. Així, comenta que 
el govern converteix en apartaments de luxe allò que havien de ser hotels. En 
aquest sentit, pregunta quin problema d’habitatge soluciona construir apartaments 
de luxe a l’edifici del Deutsche Bank per comptes d’un hotel. Afegeix que el govern 
va suspendre les llicències d’hotels a tota la ciutat, recentment ha suspès les 
llicències de botigues i comerços a Ciutat Vella, genera un efecte crida a persones 
incíviques i okupes, i expulsen dels hotels els turistes, que poden aportar valor 
afegit a la ciutat.

Per acabar, acusa el govern de jugar amb foc, adverteix que la inèrcia no dura 
sempre i assenyala que el prestigi d’una ciutat és molt difícil d’aconseguir però 
molt fàcil de perdre.

El Sr. Garganté demana al portaveu del Grup Municipal del Partit Popular on es 
diu que el govern hagi apostat pel decreixement turístic perquè aquesta dada els 
interessa.

Pel que fa a l’informe sobre l’activitat turística a la ciutat, lamenten que 
Barcelona es continuï massificant amb més turistes, perquè això comporta més 
gentrificació, més precarietat per a les veïnes, així com la concentració productiva 
en el sector turístic i la dependència d’aquest, allunyant-nos més de la diversitat i 
de la sobirania productiva que serien desitjables.

Seguidament, observen amb preocupació que l’oferta arquitectònica 
monumental i l’oferta cultural estiguin més ben valorades que la ciutat mateixa, i 
això indica, segons les teories de qualitat del servei i lliure avaluació, la feblesa de 
la globalitat respecte els seus components, feblesa que es ratifica per l’opinió del 
58 % dels turistes que afirmen que hi ha massa gent per fer visites turístiques. 
Opina que aquestes indicacions haurien de fer reflexionar el govern de la ciutat 
sobre com l’especulació turística massificada ataca l’oferta turística mateixa i 
afirma que l’abús de l’explotació turística és contrari a la pervivència dels valors de 
la ciutat que atrauen els turistes.

D’altra banda, afirma que estan escandalitzats de comprovar una vegada més 
que l’increment salarial es manté per sota de l’increment de l’IPC i voldria saber en 
nombres reals, no en base cent, la retribució dels treballadors i treballadores 
contractats en aquest sector. Una altra evidència d’aquesta precarietat, afegeix, és 
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que el 85 % dels contractes siguin temporals quan, alhora, es parla de grans 
avenços del sector pel que fa a la desestacionalització. Per tant, indica que la 
precarietat laboral dels treballadors i treballadores i la irregularitat contractual del 
sector haurien de ser una causa d’atenció prioritària.

A aquesta situació, que qualifica d’insostenible, afegeix que els veïns i les veïnes 
de Barcelona consideren el turisme com el segon problema més greu de la ciutat, 
després de l’atur i de les condicions laborals, opinió que ha augmentat en paral·lel 
a l’augment de l’explotació i del monocultiu turístic a la ciutat, i en algun dels 
barris més afectats aquesta opinió assoleix uns percentatges que indiquen 
clarament una fractura social contra el turisme que l'Administració no pot 
permetre.

Finalment, assenyala que, en pro de la transparència informativa, fóra bo que el 
govern, a més de l’informe actual, facilités a la comissió les dades sobre les quals 
es fonamenta, per tal que els membres de la comissió poguessin fer els càlculs 
propis, els quals està segur que enriquirien el debat.

El Sr. Colom respon a la Sra. Recasens que el fet que s’hagin superat les xifres 
del turisme no implica cap valoració, sinó que és una descripció de la situació i, per 
tant, demana que no posi en boca del govern allò que no han dit. També li demana 
que llegeixi bé les estadístiques i assenyala que la despesa extrahotelera per 
persona creix, de l’any 2014 al 2015, de 330 euros a 375, i de 89,1 a 99,6 per 
persona i nit. Una altra cosa és que, en un altre apartat, la suma de les partides 
individuals mostra una discrepància amb les dades generals de 9 euros en un cas i 
d’un euro en l’altre. Però, en tot cas, no diuen que aquesta despesa hagi disminuït. 
Insisteix, doncs, que el govern el que fa és una descripció.

D’altra banda, assegura que l’informe manté la coherència amb informes 
anteriors i que hi ha unes dades estadístiques que s’obtenen de forma periòdica, 
com ara les relatives a allotjaments en hotels, a pernoctacions, a creuers o a 
aeroports, dades que consten en tots i cadascun dels informes que ha presentat el 
govern actual. Pel que fa a les altres dades, indica que corresponen a altres estudis 
realitzats i, si s’ha informat sobre la situació dels salaris, és perquè els resultats 
d’aquest estudi els han obtingut en aquest moment, però adverteix que podria ser 
que l’any vinent no es tinguin aquestes dades i, per tant, podrien no aparèixer en 
l’informe sobre el turisme. Insisteix, doncs, que l’informe presentat manté la 
coherència amb els anteriors i que conté una part més estructural i una altra de 
més conjuntural, que s’elabora en funció d’informes específics.

Quant al mercat laboral i a la desigualtat salarial, respon a la Sra. Mejías que el 
govern ha propiciat un acord entre els sindicats i la patronal el si del Consorci de 
Turisme de Barcelona, i també estan treballant amb Biosfera per aconseguir un 
major estàndard. També destaca altres actuacions, com el pla de xoc a la Sagrada 
Família contra els habitatges d’ús turístic il·legals i d’altres a Ciutat Vella.

La Sra. Capdevila pregunta quants establiments il·legals ha tancat el govern en 
un any i mig.

El Sr. Colom respon al Sr. Mulleras que acusen el govern d’haver fet mala gestió 
tant si el nombre de turistes s’incrementa com si disminueix, tant si les crítiques 
dels ciutadans augmenten com si estan d’acord amb l’actuació del govern 
municipal. Així, doncs, li diu que no li respondrà mai més perquè, sigui quina sigui 
la situació, sempre els acusa de mala gestió.

D’altra banda, assenyala que aquest informe, que qualifica de descriptiu, ha 
d’ajudar a entendre la situació del turisme i assegura que aquest és el primer 
govern que encara aquesta situació amb decisió.

Quant als establiments turístics il·legals, exposa que se n’han tancat pocs 
perquè es venia d’un període en el qual només hi havia hagut un pla de xoc, al 
barri de la Barceloneta, i el mes de gener de 2015 encara no s’havien fet 
inspeccions, malgrat que ja s’havia detectat que hi havia pisos turístics il·legals. 
Assegura, però, que durant els propers mesos es veuran resultats importants del 
pla de xoc que ha implantat el govern municipal.
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Es dóna per tractat.

d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal CIU:

3. Que comparegui el Segon Tinent d'Alcaldia per retre comptes dels resultats 
assolits durant la seva estada a Londres, així com donar compte de les fites 
assolides i que s'hagin pogut avançar respecte al pla que va presentar en la 
Comissió d'Economia i Hisenda en data 20 de setembre i en concret, les fites 
assolides i tasques fetes respecte a atraure l'Agència Europea del Medicament.

El Sr. Collboni exposa que es tracta de veure quines oportunitats s’obren a la 
ciutat de Barcelona i al país a causa de la sortida del Regne Unit de la Unió 
Europea com a conseqüència del resultat d’un referèndum que cap europeista 
voldria. Assenyala que entre les prioritats del govern hi ha diversificar l’economia 
de la ciutat per donar oportunitats de feina de qualitat, sostenible en el temps, i 
per aconseguir-ho cal que el govern de la ciutat faci polítiques d’atracció de talent i 
d’inversions. Des d’aquest punt de vista, indica que la nova conjuntura del Regne 
Unit por representar una oportunitat.

Tot seguit, apunta que encara no una setmana després del referèndum va tenir 
una primera trobada a Barcelona Activa amb la Cambra de Comerç Britànica, amb 
el Consolat del Regne Unit i amb una vintena d’empreses britàniques per copsar de 
primera mà l’estat d’opinió sobre les conseqüències que tindria aquesta situació 
sobre les empreses britàniques que operen a Barcelona i sobre les possibilitats que 
tenia la ciutat d’atraure activitat.

Posteriorment, durant el mes de juliol van començar a treballar amb el Govern 
de la Generalitat, el mes d’agost es va reunir amb el conseller d’Empresa i 
Coneixement, Sr. Baiget, per coordinar esforços entre el Govern de la Generalitat i 
el govern municipal, i en el marc d’aquesta trobada ambdues administracions van 
acordar posar en marxa el Pla Brexit. Recorda que aquest pla es va presentar a la 
Comissió d’Economia i Hisenda el proppassat 20 de setembre, és a dir, fa quaranta 
dies naturals o trenta dies hàbils, i durant el mes de setembre ell mateix es va 
reunir amb la delegada del Govern amb la qual, entre altres qüestions, van 
abordar la situació produïda pel Brexit i la qüestió de l’Agència Europea del 
Medicament.

Pel que fa a la missió que el govern de la ciutat va fer a Londres, i després a 
Munic, informa que va ser d’un dia i van conèixer de primera mà la situació del 
mercat britànic, van reunir informació de la realitat i van explorar totes les 
possibilitats i oportunitats per concretar el pla esmentat. En aquest sentit, 
assenyala que el govern no vol plantejar el Brexit exclusivament en termes de 
competència, sinó en termes d’oportunitat de fer noves relacions amb Londres i la 
seva àrea metropolitana.

En aquest viatge també es va trobar amb el seu homòleg al govern de Londres, 
el Sr. Agrawal, tinent d’alcalde responsable de l’àrea d’activitat econòmica, i amb 
l’assessora en temes culturals, la Sra. Laia Gasch, amb els quals van establir la 
necessitat de mantenir un canal obert permanent, cosa que ja han fet. També es 
va reunir amb l’entitat publicoprivada London & Partners, que és l’agència de 
promoció econòmica de l’àrea metropolitana de Londres, concretament amb la Sra. 
Halliwell i el Sr. Harrisson, dos dels màxims directius d’aquesta agència, amb els 
quals van estudiar vies de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on 
s’està treballant en el projecte d’una àrea metropolitana de desenvolupament 
econòmic.

D’altra banda, van fer un dinar de treball amb el delegat del Govern de 
Catalunya al Regne Unit, el Sr. Sergi Marsén, i amb el Sr. Òscar Martí, membre 
d’ACC1Ó. Aquest darrer, puntualitza, va assistir a totes les reunions que va fer la 
delegació de l’ajuntament. En aquest dinar de treball, afegeix, es van establir les 
accions operatives de coordinació sobre el terreny del Pla Brexit.

Finalment, es va reunir amb el director en cap del Financial Times, el Sr. 
Lamont, i també amb el responsable de la direcció estratègica d’aquest mateix 
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mitjà, el Sr. Good. Puntualitza que aquesta trobada va ser més de caràcter 
informatiu i d’intercanvi d’informacions sobre les conseqüències del Brexit i les 
oportunitats que obre al Regne Unit i al conjunt de la Unió Europea.

Pel que fa a l’Agència Europea del Medicament, assenyala que no era l’objecte 
central de la visita, però avança que el govern municipal treballa sobre aquesta 
qüestió coordinadament amb el Govern de la Generalitat, concretament amb el 
conseller d’Afers Exteriors Sr. Romeva, i també n’ha parlat amb la delegada del 
Govern de l’Estat a Catalunya, converses que qualifica de positives, si bé cal 
esperar que la formació del Govern d’Espanya s’acabi aclarint. Comenta que, en 
aquest sentit, les posicions de les tres administracions estan alineades 
positivament.

La Sra. Recasens exposa que la situació és excepcional i, malgrat que cadascú 
ho pugui veure des d’una òptica diferent, el Brexit ha generat una oportunitat per 
a Barcelona, raó per la qual espera accions excepcionals. Constata que l’agenda 
d’un sol dia en aquesta missió a Londres va ser la mateixa que va mantenir ella en 
les missions econòmiques internacionals i que es fan des de fa molts anys, que han 
permès grans èxits, com ara la captació d’inversió estrangera, que l’any 2015 
només va ser superada per Londres i Berlín. Entén, doncs, que hi ha una feina de
relacions internacionals habitual i que el viatge del Sr. Collboni a Londres 
s’emmarca en aquest context, però el Grup de Convergència i Unió n’esperava 
accions més contundents, sobretot anant-hi de la mà de la Generalitat.

Opina que el primer dels objectius que hauria d’haver tingut aquesta missió és 
l’Agència Europea del Medicament. Afirma que si en aquest tema es bada i si 
Espanya no es posiciona a favor de la ciutat de Barcelona aquesta seu es perdrà, 
perquè altres ciutats estan fent apostes molt contundents. En aquest sentit, indica 
que Espanya simplement proposa una candidatura espanyola i no una candidatura 
amb la ciutat concreta de Barcelona. Recorda que durant els anys noranta, tal com 
explicava el Sr. Trias dies enrere, Barcelona ja va intentar acollir la seu d’aquest 
organisme i no va ser possible perquè, entre altres raons, en aquells moments 
també s’optava a acollir els Jocs Olímpics, però indica que hi ha una tradició forta 
d’indústria farmacèutica. Reclama, doncs, que el govern faci actuacions concretes, 
fent lobby amb el sector farmacèutic, amb la Generalitat de Catalunya i superant 
les visites a la Sra. Llanos de Luna, perquè, encara que hi ha un govern en 
funcions, es pot reunir amb secretaris d’Estat i afegeix que Barcelona necessita un 
lideratge molt diferent en aquesta matèria.

A continuació, exposa que cal un pla més contundent en l’àmbit econòmic. En 
aquest sentit, pregunta què farà el govern per atraure seus institucionals 
europees, empreses multinacionals o inversió estrangera a causa de la possible 
pèrdua d’atractiu del Regne Unit com a porta d’accés al mercat únic, si s’ha fet un 
estudi d’impacte per la reducció de la intensitat d’inversió immobiliària, i què farà 
el govern per atraure talent o per crear llocs de treball. Creu que també s’haurien 
de preveure possibles problemes, com l’encariment de les exportacions al Regne 
Unit o l’oportunitat d’augment d’importacions de productes britànics, possiblement 
més barats. Assenyala, doncs, que s’obre un ventall d’àmbits de feina i de reptes i 
opina que l’agenda del tinent d’alcalde hauria de posar el focus en aquestes 
qüestions.

Finalment, aprofitant la presència del regidor de Turisme, pregunta com ho farà 
el govern per desenvolupar estratègies de fidelització de turistes britànics.

En conclusió, demana que el Sr. Collboni lideri de manera concreta amb el 
sector farmacèutic, amb la Generalitat i amb l’Estat la candidatura de Barcelona 
per a la seu de l’Agència Europea del Medicament i que contempli tot el ventall 
d’opcions possibles.

La Sra. Mejías intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Agraeix la 
presentació de l’informe. Considera que la missió que el Sr. Collboni ha fet a 
diferents ciutats europees forma part de l’agenda habitual per a la captació 
d’inversions davant de l’oportunitat que genera el Brexit. Concretament, assenyala 
que en aquesta compareixença s’havia de donar compte de les gestions que s’han 
fet per tal que Barcelona aculli la seu de l’Agència Europea del Medicament, en tant 
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que una de les entitats d’àmbit europeu més importants, i tenint en compte, a més 
a més, que Barcelona té unes condicions adequades perquè té un sector 
farmacèutic rellevant i clústers d’investigació científica de referència internacional.

Tanmateix, assenyala que aquesta qüestió no és competència exclusiva de 
l’Ajuntament de Barcelona i que, davant de l’oportunitat d’acollir la seu de 
l’Agència Europea del Medicament, hi ha altres ciutats europees que també 
competeixen per aquesta posició. Per tant, reclama que s’uneixin voluntats de 
totes les administracions i, en aquest sentit, apunta que el Govern de la 
Generalitat no està en les millors condicions per garantir una posició forta de la 
candidatura i faria bé de no fer viatges a determinades institucions europees per 
vendre el seu discurs polític, perquè això debilita la posició de les institucions 
espanyoles i la candidatura de Barcelona per acollir la seu de l’Agència Europea del 
Medicament. Entén, doncs, que el més important és que sigui el Govern d’Espanya 
el que definitivament opti per Barcelona i decideixi que aquesta ciutat sigui 
candidata, i així la defensi davant de les diferents institucions europees per 
aconseguir que sigui la millor de les candidatures, davant d’altres opcions que 
també es proposen, com París o Amsterdam. Opina, doncs, que s’han d’unir forces 
i les converses de caràcter diplomàtic dels governs de Barcelona, de la Generalitat 
i d’Espanya haurien d’anar en aquesta direcció. Així, remarca que el govern 
municipal hauria de postular la ciutat com a seu d’aquesta agència, el Govern de la 
Generalitat hauria de fer una aposta ferma davant d’aquesta oportunitat i el 
Govern d’Espanya hauria de defensar la candidatura de Barcelona com a seu 
d’aquest organisme, davant d’altres candidatures que legítimament també s’hi han 
presentat.

Tot seguit, subratlla que aquesta no és una qüestió menor perquè ja s’ha 
advertit de l’oportunitat que suposa per a la ciutat de Barcelona quant a la creació 
d’ocupació, però també quant a situar el sector farmacèutic com a referència, atès 
que a Barcelona hi ha grans laboratoris farmacèutics de referència a tot Espanya i 
al món. Per tant, insisteix que aquesta oportunitat hauria de generar el consens 
dels tres nivells d’administració per tal de garantir que Barcelona sigui la seu 
d’aquesta agència. Reclama, doncs, al govern municipal que treballi per aconseguir 
aquests consensos per tal que la candidatura sigui forta i que Barcelona sigui 
definitivament la seu de l’Agència Europea del Medicament.

El Sr. Bosch es mostra d’acord amb el Sr. Collboni en el sentit que el Brexit no 
és una bona notícia per a la Unió Europea, ni per a l’economia ni la cohesió 
europees. Malgrat això, indica que és una decisió democràtica que respecten i 
reconeix que s’obre una finestra d’oportunitat que Barcelona ha de saber aprofitar 
en benefici propi i del país. Per tant, també es mostra d’acord que es facin esforços 
concertats entre totes les administracions i tots els viatges a Londres que calgui. 
Així, apunta que és important aconseguir la seu de l’Agència Europea del 
Medicament o qualsevol altra arribada d’inversions que generin llocs de treball de 
qualitat i que contribueixin a la innovació i al talent a la ciutat i al país.

A continuació, assenyala que l’atracció d’inversions a Barcelona pot tenir una 
dimensió metropolitana i, per tant, creu que l’Àrea Metropolitana es podria integrar 
en aquesta acció concertada, tal com ja han manifestat personalment i ara ho fan 
públicament.

D’altra banda, manifesta un cert desacord amb la línia política del PSC, perquè 
diu que sembla que li costi entendre que la capitalitat de Barcelona i un estat que 
remés a favor facilitarien molt les coses i possiblement des de fa temps ja hi hauria 
a Barcelona alguna agència europea, la del Medicament o qualsevol altra i un 
comissari europeu, entre altres avantatges. En tot cas, creu que estaria bé que hi 
hagués més gent que en fos conscient, però assegura que s’avançarà en aquest 
camí i s’hi arribarà.

Pel que fa a la col·laboració de l’Estat, remarca que li agradaria veure un 
pronunciament clar per part del Govern espanyol respecte a l’Agència Europea del 
Medicament i respecte a tots els esforços que ha citat el Sr. Collboni. Demana, 
doncs, al Sr. Mulleras, com a representant del Partit Popular, que es comprometi 
en aquesta qüestió.
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El Sr. Mulleras exposa que a la sessió de la comissió del 20 de setembre 
proppassat es va donar resposta a un prec formulat pel Partit Popular en el qual es 
demanava que el govern municipal informés sobre el Pla de mesures fiscals i 
econòmiques per atraure empreses i treballadors afectats pel Brexit. Lamenta que 
ni en aquella sessió ni en aquesta el tinent d’alcalde Collboni hagi anunciat cap 
tipus de mesura, ni fiscal, ni econòmica ni de cap altra mena per atraure empreses 
i treballadors afectats pel Brexit al Regne Unit. Així, esmenta que hi ha altres 
comunitats autònomes i altres ciutats espanyoles que sí que fan moviments en 
aquest sentit, però no veu que des de l’Ajuntament de Barcelona s’impulsi cap 
mesura en aquesta línia.

Recorda que el Grup Popular va donar algunes idees en la darrera sessió, com 
ara espais i dotació d’infraestructures en polígons industrials, participació en 
clústers, facilitats per a networking entre empreses del sector, espais o serveis 
d’incubadores, reducció o bonificació d’impostos municipals, participació en fires i 
en xarxes de ciutats europees capdavanteres o reforç de programes d’atracció de 
talent, entre d’altres. Subratlla que són qüestions molt concretes però que 
l’ajuntament podria posar en pràctica perquè són de competència municipal.

A continuació, tal com ja ha dit algun altre portaveu, remarca que no han vist 
cap tipus de mesura excepcional en l’agenda del tinent d’alcalde Collboni per tal de 
fer front a una qüestió excepcional com és el Brexit i entén que les reunions que es 
van mantenir a Londres formen part d’una agenda obligada d’un tinent d’alcalde de 
Barcelona.

Pel que fa a la posició del Govern del Partit Popular, recorda que la 
vicepresidenta del Govern d’Espanya en una reunió amb el Sr. Oriol Junqueras li va 
dir que Espanya apostaria per la candidatura de Barcelona a acollir la seu de 
l’Agència Europea del Medicament, i així es va fer públic. Per tant, no entén que 
ara tothom es vulgui posar medalles i reitera que hi ha una aposta ben clara del 
Govern d’Espanya, com sap el Sr. Collboni perquè s’ha reunit amb la delegada del 
Govern i ella mateixa li ho ha transmès.

Tanmateix, assenyala que s’han de tenir en compte altres qüestions i, en aquest 
sentit, comenta que l’Agència Europea del Medicament no vindrà a Barcelona a 
causa de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea si Catalunya vol sortir 
d’Espanya i, per tant, també d’Europa, perquè argumenta que si Catalunya se 
separa de la resta d’Espanya també se separarà de la Unió Europea. Entén, doncs, 
que el personal de l’Agència Europea del Medicament pràcticament no tindria 
temps ni de fer la mudança si fan cas del que Esquerra Republicana i Convergència 
volen fer a Catalunya.

El Sr. Garganté exposa que la CUP - Capgirem Barcelona, com a formació 
internacionalista i tenint en compte que ja van mostrar el rebuig al mercadeig de 
voltors econòmics sobre el Brexit, que és la manera com l’anomenen l’status quo,
la gent d’ordre i en definitiva la gent que mana, vol expressar el que l’esquerra 
socialista i comunista del Regne Unit va explicar per argumentar el seu vot 
favorable al Lexit, que és com l’esquerra anomena la sortida de la Unió Europea. 
Apunta que aquest vot va ser una mostra clara del rebuig a tota la classe política i 
milions de persones de classe treballadora, que han patit l’hostilitat durant 
dècades, amb pocs defensors entre els partits polítics majoritaris, van dir amb el 
seu vot prou a aquest tipus de política. Afegeix que aquesta votació és un exemple 
de la crisi social de primer ordre que es viu a Europa. Assenyala que totes les 
institucions de l’Establishment britànic van donar suport a la permanència a la Unió 
Europea i, malgrat això, el resultat és el conegut. Així, comenta que el partit 
conservador, els Tory, tot i les declaracions d’unitat al voltant del seu partit, ha 
començat una guerra interna que ha portat a la dimissió de Cameron.

Tot seguit, apunta que la victòria del Lexit podria haver estat un gran pas 
endavant de l’esquerra i de la revolta de la classe obrera si els partidaris de Tony 
Blair, al qual qualifica de criminal de guerra, no haguessin forçat Jeremy Corbyn a 
abandonar l’oposició a la Unió Europea. Entén que la política nefasta del laboristes 
britànics, que a les seves terres ha comptat amb la comparsa de tots els grups 
polítics menys la CUP, ha permès que el grup racista Ukip s’apropiï de la victòria 
del Lexit. Remarca que gairebé 17 milions de persones van votar per abandonar la 
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Unió Europea, però que aquest partit només va treure 3,8 milions de vots en les 
darreres eleccions, de manera que cadascú en pot treure conclusions.

A continuació, manifesta que el seu grup no espera res de l’esquerra capitalista, 
ni que planti cara de veritat a l’austeritat, ni a la dreta política ni a les polítiques 
retalladores de la Unió Europea, tal com s’ha vist al Regne Unit i com es veu a 
l’Estat espanyol i com demostren les ànsies abstencionistes del PSOE en l’elecció 
del Sr. Rajoy. Indica que un nombre significatiu de les persones que van votar per 
sortir de la Unió Europea ho va fer sobre la base d’oposar-se a l’austeritat i a 
l’ordre neoliberal que ha impactat directament en la seva vida i que és part integral 
de la Unió Europea. Assegura que, tant al Regne Unit com aquí la lluita, i no pas 
les esperances institucionals, és l’únic camí per aconseguir tombar les polítiques 
criminals que posen el pagament del deute per davant de les necessitats socials, 
que posen el lucre privat per davant de la justícia social. Tant allà com aquí, 
afegeix, cadascú es col·loca en la barricada que li pertany, la resta de grups 
municipals al costat d’una estructura antidemocràtica com la Unió Europea, amb 
un interès purament econòmic, i la CUP al costat del poble treballador que va votar 
per abandonar aquesta estructura.

Quant al grup proposant d’aquesta compareixença, Convergència i Unió, 
comenta que Francesc Homs va fer una roda de premsa a l’Ajuntament de 
Barcelona on va dir literalment que apel·len a la coherència i perspectiva racional 
del Govern de l’Estat i esperen que doni suport a la candidatura de Barcelona per 
acollir la seu de l’Agència Europea del Medicament. Desconeix si busca el premi 
d’ingenu de l’any, si els pren per rucs a tots i totes, o si té un humor molt fi. En tot 
cas, opina que el nivell de surrealisme d’aquestes declaracions estan a l’altura de 
defensar la independència per a l’any vinent i alhora arrossegar-se davant del 
Comitè Olímpic Espanyol pels Jocs d’Hivern de 2026.

El Sr. Collboni informa que de seguida que va tornar de Londres va mantenir 
converses telefòniques amb tots els presidents de grup que va poder per informar-
los dels resultats de la missió comercial. Apunta que fa sis dies naturals que van 
tornar d’aquesta missió i suposa que ningú pot esperar raonablement que en 
aquest període de temps, després d’haver mantingut trobades amb els màxims 
responsables de la política econòmica de la ciutat de Londres i de la seva àrea 
metropolitana, hi hagi un pla detallat. En tot cas, manifesta que ell és incapaç 
d’elaborar aquest pla en sis dies naturals.

D’altra banda, remarca que aquest viatge s’ha fet amb transparència, s’ha 
explicat i ja hi ha dues o tres accions acordades unilateralment pel govern de la 
ciutat, com la presència a la fira Brexit & Global Expansionà Summit, que es farà a 
Londres, on es plantejaran les estratègies que han de seguir les empreses 
britàniques davant d’escenari del Brexit, i la presència de Barcelona, amb estand i 
participació en el programa de conferències, al Going Global, conferència sobre 
polítiques d’expansió i internacionalització de les companyies britàniques, a la qual 
el govern de la ciutat mai no havia assistit.

Quant a la intervenció de la Sra. Recasens, manifesta que el que és excepcional 
és la irresponsabilitat del Sr. Homs i del seu grup municipal. Li demana que parli 
amb el Govern de la Generalitat abans de fer declaracions sobre l’Agència Europea 
del Medicament i li explicaran les gestions que s’estan fent i que, per una qüestió 
elemental de prudència institucional, no s’expliquen públicament perquè hi ha bons 
competidors. Insisteix, doncs, que en parli amb el Govern de la Generalitat, amb 
els consellers d’Esquerra Republicana i de Convergència i amb el delegat del 
Govern a Londres, sobretot abans de presentar una proposta que, sense adherir-se 
als qualificatius que ha fet servir el portaveu de la CUP, qualifica d’irresponsable.

La Sra. Recasens assegura que si han presentat aquesta sol·licitud de 
compareixença és perquè no veuen determinació en el Govern en funcions 
d’Espanya ni tampoc determinació, empenta ni lideratge en el govern municipal. 
Tal com ja havia dit en una altra ocasió, recorda que aquestes qüestions també 
són de ciutat i, per tant, esperaven unes accions i unes estratègies consensuades a 
la ciutat, cosa que no han vist. Creu, doncs, que l’agenda del Sr. Collboni és curta, 
amb uns objectius que queden curts, i que caldria ampliar aquest ventall i adreçar 
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accions a les oportunitats que s’obren a la ciutat de Barcelona a causa de la 
lamentable situació que ha provocat el Brexit, però també adreçades a corregir les 
febleses que avui poden tenir les empreses catalanes produïdes per la sortida del 
Regne Unit de la Unió Europea. Insisteix, doncs, que no hi veuen un lideratge ni 
uns esforços suficients.

Finalment, subratlla que va presentar aquesta proposta, acompanyada del Sr. 
Trias i del Sr. Homs, perquè no veu que el Govern espanyol tingui la contundència 
necessària en la defensa de la candidatura de la ciutat de Barcelona.

La Sra. Mejías reitera que és sorprenent que els grups que estan impulsant per 
tots els mitjans la sortida de Catalunya d’Espanya i, per tant, també la sortida 
d’Europa, reclamin la seu de l’Agència Europea del Medicament, perquè amb la 
sortida de Catalunya de la Unió Europea es perdria tota possibilitat d’acollir cap 
organisme. Indica, doncs, que els que reclamen accions del govern municipal per 
aconseguir la seu d’aquesta agència a Barcelona s’ho haurien de pensar dues 
vegades abans d’anar a determinades institucions europees a fer segons quins 
discursos d’independència, que debiliten la situació de Barcelona i posen en risc la 
pertinença a Europa.

El Sr. Bosch celebra que el Partit Popular defensi la candidatura de Barcelona 
per acollir la seu de l’Agència Europea del Medicament, tenint en compte la 
probabilitat imminent de la constitució d’una república catalana.

D’altra banda, lamenta que el Govern espanyol basi la seva relació amb 
Catalunya en l’amenaça que, si el fill se’n vol anar de casa, li llevaran el plat de 
taula. Demana, doncs, al Sr. Mulleras que es mulli, però no en funció del que voti 
la gent ni de si li agrada o no li agrada el que vota, sinó en funció de la defensa 
que el seu partit vulgui fer de la ciutat de Barcelona.

El Sr. Mulleras reitera que no solament ell, sinó la vicepresidenta del Govern 
d’Espanya li va dir al Sr. Junqueras en una reunió que Espanya apostava per acollir 
l’Agència Europea del Medicament a Barcelona. Així, constata que gairebé tots els 
grups estan d’acord perquè aquesta agència tingui la seu a Barcelona, però, tal 
com ha comentat en la primera intervenció, no creu que aquesta agència vulgui 
sortir de Londres per venir a Barcelona quan els grups d’Esquerra Republicana i de 
Convergència demanen una separació immediata de la resta d’Espanya, la qual 
cosa suposaria la separació de la Unió Europea, de manera que el personal de 
l’agència no tindrien temps ni d’obrir les caixes de les mudances. Per tant, no creu 
que la Unió Europea vulgui arriscar-se a trobar-se en aquesta situació.

Finalment, demana que el govern implanti mesures econòmiques i fiscals 
concretes, i un pla per fer front als possibles avantatges que pot tenir per a 
Barcelona la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, no solament per acollir la 
seu de l’Agència Europea del Medicament, sinó també que es treballi per acollir la 
seu de l’Autoritat Bancària Europea.

El Sr. Garganté manifesta que si sortir de l’Espanya constitucional i monàrquica 
implica sortir de la Unió Europea significaria un win win.

El Sr. Collboni respon al Sr. Mulleras que en el prec de la sessió anterior a què 
ha fet referència demanava que s’implantessin unes mesures fiscals sobre les 
quals el govern municipal no té competències, raó per la qual li va comentar que 
és el Govern d’Espanya qui té aquestes competències. Anuncia, però, que el 
govern municipal presentarà mesures per al foment de l’activitat econòmica via 
subvenció d’IBI, que és la màxima possibilitat competencial que tenen.

D’altra banda, apunta que potser hi ha gent que es creu el fum que ven el 
govern de la Comunitat de Madrid, però assegura que ni a Londres ni enlloc del 
món s’ho creuen perquè saben que les competències fiscals són de l’Estat.

Es dóna per tractada.
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III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

4. Aprovar provisionalment la modificació per a l'exercici de 2017 i successius de 
les Ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1. Impost sobre 
béns immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; núm. 1.3. 
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; núm. 1.4. 
Impost sobre activitats econòmiques; núm. 2.1. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres; núm. 3.1. Taxes per serveis generals; núm. 3.2. Taxes per 
serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament; núm. 3.3. Taxes per serveis 
urbanístics; núm. 3.4. Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors de runa i 
altres serveis mediambientals; núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes 
de mercats; núm. 3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció 
sanitària relatius a animals de companyia; núm. 3.8. Taxes per prestacions de la 
Guàrdia Urbana i circulacions especials; núm. 3.9. Taxes per serveis de cementiris 
i cremació; núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal 
i la prestació d'altres serveis; núm. 3.11. Taxes per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general; núm. 3.12. Taxes 
per l’estacionament regulat de vehicles a la via pública; núm. 3.13. Taxes per 
serveis culturals; núm. 3.14. Taxes per serveis especials d'enllumenat públic; núm. 
3.15. Taxes per la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals; 
núm. 3.16. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil; 
núm. 4. Contribucions especials; Categories fiscals de les vies públiques de la 
Ciutat; sotmetre les esmentades Ordenances fiscals a informació pública per un 
termini de trenta dies hàbils.

La Presidenta anuncia que en no haver límit de temps en el debat d’aquesta 
proposta demana brevetat. 

El Sr. Pisarello exposa que aquest és un punt de partida, encara que té unes 
orientacions programàtiques molt clares, i és un projecte obert a negociacions i a 
sumar les aportacions i les propostes.

En primer lloc, explica que per a l’any 2017 es manté el model fiscal que s’ha 
començat a implantar el 2016, que es basa en una política fiscal més progressiva, 
redistributiva, on paguin els que més tenen, amb un paquet ampli d’ajuts, 
subvencions i bonificacions, i amb un pas ferm en matèria de fiscalitat ambiental. 
Malgrat que pugui semblar una obvietat, indica que en un context on bona part de 
les polítiques fiscals són regressives, que redueixen els impostos a les rendes 
superiors, la filosofia del govern municipal continua essent la mateixa de l’any 
anterior, i consisteix a fer pagar més a qui més té, per poder contribuir al benestar 
de les llars que tenen més dificultats.

Entre les diverses mesures, destaca que un 98 % dels barcelonins, per segon 
any consecutiu, veuran com el rebut de l’IBI és idèntic al de l’any anterior i, en 
canvi, al 2 % dels habitatges amb valor cadastral superior als 300.000 euros se li 
aplicarà un sostre del 8 %, quan el 2016 era del 6 %, la qual cosa possibilitarà dur 
a terme polítiques més redistributives.

Quant a les taxes, destaca una nova proposta per regular l’estacionament de 
vehicles a les àrees blava i verda per als no-residents, amb criteris 
mediambientals. En aquest cas, assenyala que es tracta d’afavorir mitjançant la 
tarifa de l’aparcament la utilització de vehicles que siguin menys contaminants i de 
dimensions més reduïdes. Afegeix que aquesta proposta permetrà aplicar mesures 
en cas d’episodis de contaminació i també preveu la possibilitat de modificar el 
preu de l’aparcament en funció de l’ocupació de les places. Atès que en la darrera 
enquesta de serveis a la ciutat un dels principals problemes detectats per la 
ciutadania té a veure amb el trànsit i amb els episodis de contaminació, el govern 
municipal troba que calia plantejar una mesura en aquest sentit.
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Pel que fa a l’àrea verda per a residents, comenta que es manté la tarifa fixada 
en 0,2 euros per dia, amb un màxim d’un euro per setmana, perquè els 
barcelonins que no facin servir el cotxe per moure’s dintre de la ciutat no haurien 
de pagar més pel fet de tenir-lo aparcat al costat de casa seva.

En resum, reitera que es tracta d’un punt de partida i no és una proposta de 
màxims del govern, sinó que pretenen fer un plantejament que pugui ser objecte 
d’acords. Indica que es poden fer propostes més ambicioses i anar més enllà. En 
aquest sentit, apunta que l’any anterior van arribar a un acord, fonamentalment 
entre les forces progressistes i d’esquerres del consistori, i interpel·len aquestes 
mateixes forces en primer lloc, però insisteix que és una proposta oberta a tothom 
i escoltaran les aportacions que vagin en la direcció de mantenir una política 
socialment i ambientalment progressiva.

La Sra. Recasens creu que el tinent d’alcalde no té credibilitat. Destaca que 
aquesta és la primera ocasió en què el tinent d’alcalde d’Economia i el principal 
grup de l’oposició parlen de la segona qüestió més important per a la ciutadania en 
matèria econòmica, després del pressupost, sobre el qual tampoc no han parlat, 
que és allò que els ciutadans paguen al cap de l’any en concepte d’impostos. 
Assenyala, doncs, que allò que hauran de pagar els veïns o els autònoms en 
concepte d’IBI, d’impost de vehicles, d’IAE o d’impost de construccions encara no 
saben com acabarà. Opina que aquesta és la prova més evident que el govern no 
vol pactar les ordenances fiscals perquè per al govern preval l’interès de partit per 
sobre de l’interès de la ciutadania. Acusa el govern de preferir que no s’aprovin les 
ordenances fiscals abans que negociar amb els grups municipals una rebaixa o una 
apujada en l’IBI o en l’IAE i de plantejar una política de mobilitat mitjançant la 
fiscalitat.

Així, doncs, assegura que el Grup de Barcelona en Comú continua instal·lat 
darrere de la pancarta i en la política d’aparador. Recorda que a la campanya 
electoral van prometre posar fi a la publicitat, l’encartament als diaris i la política 
d’aparador, però, lluny d’això, acusa el govern de fer això mateix i d’inserir 
desplegables en els mitjans de comunicació amb eslògans com «A Barcelona, qui 
menys té menys paga». Per tant, assegura que l’únic que li interessa al govern és 
que la ciutadania tingui la percepció que es pot beneficiar d’unes bonificacions, 
algunes de les quals desconeix si encara són vigents, però no utilitza les 
ordenances fiscals com a mecanisme real per regular la política fiscal. També 
acusa la Sra. Ballarín de complicitat amb allò que el govern fa en matèria fiscal. 
Afegeix que el govern perverteix la política fiscal i enganya la ciutadania, les 
empreses i els autònoms sobre com quedarà l’IBI a final d’any.

Pel que fa a les tarifes de la zona blava, assenyala que en el consell 
d’administració de BSM el govern no va donar cap explicació i assegura que fins i 
tot en aquesta sessió continuen amagant dades molt rellevants sobre aquesta 
qüestió. En aquest sentit, apunta que en l’expedient de les ordenances fiscals 
s’explica que hi haurà un increment de la recaptació de la zona blava per valor de 
4 milions d’euros i que, mentre que l’increment corresponent a altres conceptes és 
de 600.000 euros, hi haurà un l’increment de 3.400.000 euros de recaptació a 
conseqüència que aquesta zona serà de pagament de dues a quatre de la tarda, 
quan anteriorment era gratuïta. Manifesta que el Grup de Convergència i Unió 
podria estar d’acord en alguna d’aquestes mesures i que no és contrari a les 
mesures fiscals contra la contaminació, però creu que cal teixir polítiques de 
consens al voltant de la fiscalitat perquè hi ha sectors, com per exemple el de la 
restauració i el del comerç, que es veuran afectats pel canvi en la tarifació de la 
zona blava en la franja horària esmentada i tindran coses a dir sobre aquesta 
qüestió. Reitera, doncs, que aquest és el gran impacte de la mesura que proposa 
el govern, que no es va explicar al consell d’administració de BSM ni tampoc en 
aquesta sessió de de la Comissió d’Economia i Hisenda.

A continuació, remarca que l’ajuntament té molts mecanismes per treballar en 
matèria fiscal, malgrat les limitacions que tenen els organismes locals en aquesta 
matèria. Suggereix, doncs, que el govern parli amb els grups de l’oposició per 
tractar aquesta qüestió.
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D’altra banda, afirma que el govern no sap com aquestes mesures afectaran els 
hàbits de la ciutadania en matèria de mobilitat perquè la Direcció General de 
Trànsit encara no ha distribuït les etiquetes mediambientals. Comenta, doncs, que 
caldrà esperar a veure com es distribueixen aquestes etiquetes entre el parc de 
vehicles de la ciutat i a veure quin és el seu estat d’envelliment, que caldrà esperar 
els nous parquímetres, amb una inversió de 19 milions d’euros, també caldrà 
tecnificar les etiquetes mediambientals, un cop repartides, perquè siguin 
compatibles amb els nous parquímetres.

En resum, manifesta que el seu grup està disposat a parlar de totes aquestes
qüestions una vegada que s’hagin analitzat tots els elements que acaba de 
comentar i recorda que les taxes es poden aprovar en qualsevol moment de l’any. 
També demana que s’expliqui quines alternatives hi ha en matèria fiscal i 
contaminació, i quines són les afectacions que produiran aquestes mesures.

Tot seguit, critica que el govern anunciés en roda de premsa que instauraria una 
zona de bus turístic i el que qualifica de «supertaxa» a la zona de la Font Màgica i 
que al cap d’unes hores el Sr. Colom matisés, interpel·lat pel Sr. Garganté, que 
aquesta mesura no s’implantaria fins al mes d’octubre perquè s’ha de pintar la 
zona d’aparcament i les empreses del sector s’han de preparar. Assegura que 
aquestes manifestacions la van sorprendre perquè estava convençuda que la 
mesura era vigent des del moment que s’havia anunciat.

Per tant, malgrat que el govern parli de polítiques redistributives i de la filosofia 
que qui més té més paga, blasma que només presenti dues mesures, una 
consistent a instal·lar nous parquímetres a la zona blava i l’altra l’establiment 
d’una zona per a bus turístic a Montjuïc a partir del mes d’octubre, i reclama que 
es facin polítiques de mobilitat adreçades als autocars turístics. També recorda que 
hi ha pendent el tema de la taxa turística, sobre la qual el Sr. Colom recentment 
va parlar en una entrevista a TV3. Insisteix, doncs, que el govern hauria de parlar 
de totes aquests qüestions amb l’oposició. Quant a la taxa a la zona de la Font 
Màgica, proposa de parlar-ne el mes d’octubre, quan la tinguin preparada, atès 
que, com ja ha dit, les taxes es poden aprovar en qualsevol moment.

Finalment, insisteix que les mesures que presenta el govern no són més que 
política d’aparador, a la qual es refereix amb el nom de «postureig», frau a la 
ciutadania i missatges sense contingut real.

A continuació, recorda que el govern anterior va implantar diverses taxes, com 
la de caixers automàtics, drogues i alcoholèmia, i insisteix que es poden aprovar 
en qualsevol moment de l’any.

Pel que fa al sostre de l’IBI, que passa del 6 % al 8 %, a part de ser un gran 
titular, remarca que solament implicarà un augment dels ingressos fiscals del 0,2 
%, 2 milions d’euros sobre un total 1.053, i blasma el govern perquè qualifiqui això 
de gran política redistributiva, equitativa i de justícia fiscal. Considera que fa riure 
la manera com el govern enganya la ciutadania, raó per la qual apel·la a 
l’expertesa de la Sra. Ballarín en matèria fiscal i li pregunta la seva opinió sobre la 
manera que el govern potineja els impostos, barreja bonificacions de l’IBI i l’IAE, 
barreja l’activitat econòmica lligada a la propietat, de manera que a les empreses 
culturals se’ls bonifica l’IBI i s’implanten mesures fiscals per als nous autònoms 
mentre que no n’hi ha cap per als autònoms antics. Per tant, afirma que tot plegat 
sona a improvisació, política d’aparador i poc rigor.

Per acabar, assegura que el Grup de Convergència i Unió no serà còmplice dels 
greuges ni de les injustícies fiscals que planteja el govern en aquesta proposta, 
que es redueix a dues taxes que fins al mes de setembre o octubre de 2017 no es 
podran implantar.

La Presidenta demana als membres del govern que quan els regidors se’ls 
adrecen estiguin atents a les explicacions, com a mínim per cortesia.

La Sra. Mejías intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Exposa que 
durant tota la seva vida política no havia vist mai un govern en absoluta minoria 
que descarti d’entrada la possibilitat de dialogar amb la meitat del consistori 
perquè aposta per un pacte d’esquerra radical, cosa que li sembla surrealista o 
sectària. Davant d’això, anuncia que el govern no podrà comptar amb la 
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col·laboració del seu grup i assenyala que aquest govern està en una situació molt 
complicada i és tan minoritari que és incapaç d’aprovar cap mesura que posi en 
marxa la ciutat, la qual està absolutament paralitzada, però, tot i així, es permet el 
luxe d’excloure del pacte i del diàleg la meitat del consistori. Entén, doncs, que el 
govern hauria de reflexionar perquè els barcelonins no es mereixen aquesta 
situació.

Pel que fa al projecte d’ordenances fiscals, subratlla que no hi ha cap mesura 
innovadora o creativa que posi en marxa la ciutat, que reactivi l’economia, que 
rebaixi la pressió fiscal de la ciutat més cara d’Espanya. També critica l’augment 
de la tarifa per un dels serveis més importants per a la ciutat com és l’aparcament 
en la via pública. En aquest sentit, indica que el govern anuncia una inversió en 
nous parquímetres però no diu que tot seguit apujarà les tarifes d’aparcament, a 
més a més, després d’haver implantat la tarifació durant els mesos d’estiu per a 
les persones que vénen a treballar a Barcelona, de manera que s’encareix molt la 
seva estada a la ciutat.

Repeteix que el govern hauria de reflexionar, perquè, a més a més, algunes de 
les mesures que presenta estan mal configurades. Assenyala que s’aplica una 
tarifació més alta per als vehicles més grans sense tenir en compte que aquests 
vehicles poden pertànyer a famílies nombroses, les quals es poden veure 
doblement perjudicades perquè hauran de pagar més per tenir un vehicle més 
gran i també per aparcar a la via pública.

Així, doncs, blasma el govern perquè, primer, els exclou de la negociació i, en 
segon lloc, el que proposa no té rigor ni cap objectiu de dinamització de la ciutat, 
que és el que necessita.

Per aquestes raons, anuncia que el seu grup farà reserva de vot, però adverteix 
que si el govern no canvia d’actitud no podrà comptar amb la col·laboració del 
Grup de Ciutadans.

El Sr. Bosch anuncia la reserva de vot del seu grup i a la sessió plenària del 
Consell Municipal de divendres 28 d’octubre, dia que, si tot continua igual, augura 
que pot ser un divendres de passió.

Tot seguit, manifesta que, malgrat que el seu grup pertany de la meitat 
afortunada que entra en les previsions de diàleg del govern, Esquerra Republicana 
sempre està oberta al diàleg i a la negociació. Tanmateix, afegeix que el fet que 
siguin una formació d’esquerres no exclou que creguin en el compliment d’allò que 
es pacta i, per tant, anuncia que insistiran molt que el govern compleixi tot allò 
que han pactat durant l’any anterior.

A continuació, assenyala que les polítiques i les ordenances fiscals de Barcelona 
han de ser progressives, però subratlla que aquesta progressivitat no ha de 
consistir només a augmentar els impostos o les taxes a la franja més benestant o 
a les persones més acabalades de la població, sinó que també es pot reduir la 
pressió fiscal a les franges amb rendes més modestes, i especialment quan 
l’ajuntament té una situació de superàvit milionari creu que val la pena considerar 
aquesta segona opció.

En tercer lloc, al seu grup li agrada que es pugui innovar i que se sigui agosarat 
amb les mesures fiscals.

Al·ludint al fet que els membres del govern en aquell moment no l’escolten, 
apunta que les propostes del seu grup potser no interessen gaire al govern, però 
indica que si en algun moment volen parlar sobre el sentit del vot del seu grup 
estaria bé que dialoguessin i que s’escoltessin els uns als altres.

Reprenent el fil, creu que és important la innovació en polítiques fiscals i que es 
pot ser agosarat. En aquest sentit, opina que la reducció de les taxes per als 
vehicles no contaminants que proposa el govern podria anar molt més enllà, atès 
que la compra, el manteniment i trobar els punts de connexió d’un vehicle ecològic 
o elèctric ja són prou costosos. Així, doncs, creu que el govern municipal hauria de 
donar suport a aquestes persones reduint a zero les taxes relatives a l’aparcament 
o a altres qüestions.

Insisteix, doncs, que el seu grup es reservarà el vot i que el sentit del vot 
definitiu, que emetran a la sessió plenària del Consell Municipal, dependrà del 
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compliment de tot el que ha exposat, de manera que si el govern compleix aquests 
compromisos serà fàcil que es posin d’acord però, en cas contrari, serà molt difícil.

El Sr. Mulleras exposa que mitjançant les taxes establertes en les ordenances 
fiscals la ciutat de Barcelona fa una recaptació d’uns 1.200 milions d’euros. 
Assenyala, doncs, que Barcelona té una bona capacitat fiscal i que aquesta 
recaptació representa gairebé la meitat del pressupost de l’ajuntament. Lamenta 
que els barcelonins pateixin la fiscalitat més alta d’Espanya i atribueix aquesta 
situació al fet que la Generalitat té els impostos autonòmics més alts i subratlla
que la comunitat autònoma també té capacitat fiscal. Com a exemples, esmenta 
que el tram autonòmic de l’IRPF o l’impost del patrimoni estan al nivell més alt 
d’Espanya. Comenta aquesta circumstància expressament al Sr. Collboni, en 
referència a un comentari que el tinent d’alcalde havia fet en el punt anterior en el 
sentit que els temes fiscals eren competència de l’Estat. Apunta, doncs, que entre 
la pressió fiscal autonòmica i la municipal Barcelona i els barcelonins pateixen la 
fiscalitat més alta d’Espanya.

El Grup Popular creu que la ciutat hauria d’abandonar les primeres posicions en 
el rànquing tributari, tant en l’IBI com en l’IAE, l’impost de vehicles, l’impost de 
plusvàlua, parquímetres o grua, impostos i taxes que se situen en els nivells més 
alts d’Espanya i, per tant, creu que s’han d’abaixar.

A continuació, afirma que el govern de l’alcaldessa Colau en les noves 
ordenances fiscals pràcticament no ha fet canvis en els impostos municipals 
respecte dels anys anteriors, la qual cosa demostra un afany recaptatori clar. 
Apunta que el govern fa molta publicitat, molta política d’aparador, però que al 
capdavall tot plegat és molt de soroll per a res.

D’altra banda, blasma que un govern en minoria rebutgi negociar amb la 
majoria dels grups polítics del Consell Municipal. Tanmateix, reconeix que el Grup 
Popular no té gaires punts de trobada amb el Grup de Barcelona en Comú i li 
sorprèn que Convergència i Unió i Ciutadans s’enfadin perquè el govern municipal 
no vulgui pactar amb ells les ordenances fiscals. Indica que el Partit Popular i 
Barcelona en Comú estan molt allunyats políticament, i concretament també en la 
política municipal, raó per la qual el model fiscal del Partit Popular és molt diferent 
del model fiscal del govern municipal i, per tant, no s’enfaden pel fet de no poder 
pactar les ordenances fiscals.

Tot seguit, assenyala que les ordenances preveuen una apujada del 8 % de 
l’IBI, que afectarà catorze mil famílies si aquestes ordenances s’aproven i també 
que es preveu un augment de 17 milions d’euros en la recaptació de l’IBI per a 
l’any 2017. Al seu grup li agradaria saber, doncs, si aquests 17 milions d’euros 
provenen únicament d’aquest augment del 8 % de l’IBI a catorze mil famílies o si 
hi ha alguna altra causa. Comenta que aquest ja és un impost progressiu perquè 
s’aplica sobre el valor cadastral dels pisos i entén que no hi ha cap necessitat 
d’apujar-lo, però apunta que hi ha la possibilitat i la necessitat d’incloure més 
beneficis fiscals. La seva proposta, doncs, no és apujar l’IBI, sinó abaixar-lo 
mitjançant beneficis fiscals a aquells col·lectius que més ho necessiten, com les 
famílies nombroses o monoparentals, les persones grans, les persones viudes amb 
rendes baixes i les persones amb discapacitat o que viuen en habitatges de 
protecció social.

Seguidament, remarca que amb aquestes ordenances fiscals el govern proposa 
un increment de la recaptació pels parquímetres de l’ajuntament i recorda que una 
setmana enrere al consell d’administració de BSM, presidit el Sr. Collboni, ni tant 
sols es va esmentar cap tipus de canvi en les tarifes dels parquímetres de 
Barcelona, tot i que BSM és l’empresa que gestiona aquests parquímetres. Per 
tant, entén que això és un menyspreu al consell d’administració, o que directament 
s’ha mentit, perquè tot just una setmana enrere no els varen dir que a les 
ordenances s’inclouria aquesta tarifa variable en els parquímetres.

Pel que fa a l’increment de 4 milions sobre un total de 39 milions d’euros anuals 
que recapten els parquímetres de Barcelona, pregunta si prové de l’ampliació de la 
franja horària de pagament que es proposa o d’alguna altra qüestió. Troba curiós 
que l’única inversió important que s’ha previst a BSM és la instal·lació de 2.800 
parquímetres nous, que són els que s’utilitzaran per recaptar més a Barcelona.
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D’altra banda, no entén la distinció que es fa entre vehicles més o menys 
contaminants o en funció de les seves dimensions, perquè assenyala que és injusta 
socialment. En aquest sentit, apunta que la tarifa variable que es vol aplicar als 
parquímetres de Barcelona és regressiva des del punt de vista social perquè, 
malgrat que es vol castigar els vehicles més grans i els que contaminen més, no 
tenen en compte que, d’una banda, moltes persones no canvien el vehicle perquè 
no poden i, de l’altra, si tenen vehicles grans és perquè es tracta de famílies 
nombroses. Reitera, doncs, que aquestes mesures són socialment regressives i, 
per tant, proposa que no s’incrementin les tarifes dels parquímetres, sinó que 
s’incrementin els incentius perquè la gent pugui canviar el vehicle per un d’elèctric 
o menys contaminant i que s’augmentin les bonificacions a les famílies nombroses 
en l’impost de vehicles.

En conclusió, el Grup Popular demana que les ordenances fiscals siguin un 
instrument de política social i econòmica, que millori el benestar dels barcelonins i 
que s’ajudi aquells col·lectius més desafavorits. També proposa reduir la pressió 
fiscal sobre els barcelonins i barcelonines, abaixar els impostos i fer que Barcelona 
no sigui la ciutat més cara d’Espanya.

Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup a les ordenances fiscals 
per a l’any 2017, perquè reitera que estan a les antípodes de la política fiscal del 
govern municipal i creuen que s’han d’abaixar els impostos, mentre que la Sra. 
Colau vol que Barcelona sigui la ciutat més cara d’Espanya.

El Sr. Garganté exposa que la proposta que presenta el govern és absolutament 
insuficient. Entén que Barcelona en Comú és ostatge dels seus socis de govern, els 
neoliberals del PSC, i que pràcticament l’únic que es proposa amb aquestes 
ordenances fiscals és la reforma tarifària de l’aparcament al carrer i uns nous 
parquímetres que costen 19 milions d’euros. Si bé al seu grup no li desagrada 
aquesta proposta, comenta que es pensava que l’eslògan «Ajuntaments del canvi» 
volia dir alguna cosa més que canviar el preu de l’aparcament.

Quant a l’IBI, recorda que el primer cop que en van parlar amb el govern aquest 
proposava una congelació d’aquest impost per a habitatges d’un valor cadastral 
inferior a 300.000 euros i l’augment del sostre fins al 8 % per als habitatges d’un 
valor cadastral superior, però tot seguit van rebaixar el valor cadastral als 200.000 
euros i el sostre al 6 %. Tenint en compte que el valor cadastral mitjà no arriba als 
100.000 euros, pensa que cal que el govern faci canvis en aquesta proposta.

D’altra banda, recorda que la CUP - Capgirem Barcelona ha fet propostes sobre 
aquesta qüestió que consideren que són imprescindibles per poder donar suport a 
les ordenances fiscals. En primer lloc, reclama l’augment significatiu del tipus 
impositiu per als béns de característiques especials, com el port comercial i la 
regasificadora, i, en segon lloc, indica la necessitat que les grans superfícies 
comercials, hoteleres i religioses paguin l’1,1 % màxim que preveu la llei. 
Pregunta, doncs, si el govern tindrà en compte aquestes reivindicacions.

Pel que fa a la resta d’impostos municipals, només han trobat una reforma molt 
modesta en l’impost d’obres, que esperen que la Sagrada Família pagui i amb 
efectes retroactius, i en l’impost de circulació. Si bé no els desagrada el sentit 
d’aquestes reformes i són conscients que aquí hi ha el gruix de la recaptació, els 
sorprèn la modèstia extrema de la proposta.

En relació amb les taxes municipals, és on espera que el govern faci els canvis 
principals si vol el suport del seu grup a les ordenances fiscals. Subratlla que fa 
massa anys que el pes de la crisi i de l’explotació capitalista recau sobre les 
espatlles de la classe treballadors i no pas sobre els rics, de manera que ha arribat 
l’hora que siguin aquests els qui paguin, els que es lucren amb el turisme utilitzant 
la via pública per menar riuades de turistes que segueixen un paraigües; els que 
ocupen les voreres sense pagar, com ho fa la resta d’activitats, o els que lloguen 
tot tipus de vehicles amb rodes.

En aquest punt, remarca que si el govern vol el vot favorable del seu grup a 
l’aprovació inicial exigeix dos compromisos clars. En primer lloc, que la taxa per als 
autocars de turistes entri en vigor a principi de 2017, perquè, tal com ja ho van 
comunicar al gerent, els preocupa molt que al matí s’anunciï una cosa en roda de 
premsa i a la tarda, en privat i reunits amb els lobbys del turisme, se’n digui una 
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altra, suposen que per satisfer els interessos dels de sempre. Així, pregunta al 
govern si es compromet a implantar aquesta taxa a començament de l’any 2017.

En segon lloc, reclama que la taxa per ocupació de la via pública en els indrets 
on es formen cues entri en vigor a principi de l’any vinent i que així consti en les 
ordenances que se sotmetran a votació. Pregunta al govern si s’hi compromet.

Mentre espera una resposta clara del govern a aquests requeriments, anuncia la 
reserva de vot del seu grup.

El Sr. Pisarello exposa que l’aprovació definitiva d’aquesta proposta s’ha de fer 
el mes de desembre i, per tant, demana a les regidores d’Unió Democràtica de 
Catalunya i de Ciutadans que baixin el dramatisme. Reitera que la proposta és un 
punt de partida i, per tant, és oberta a la negociació.

Explica que ha apel·lat sobretot els grups d’esquerres i progressistes per les 
raons que ha explicat el Sr. Mulleras de manera molt clara i afegeix que li agrada 
debatre amb el portaveu del Partit Popular perquè és d’una honestedat ideològica 
claríssima. Així, doncs, i admetent que es pot equivocar i que hi hagi marge per a 
la negociació, cosa que li encantaria, manifesta que hi ha grups que no 
comparteixen la filosofia de la proposta que fa el govern, que consisteix en la 
progressivitat fiscal. Remarca que el gerent s’ha reunit amb representants de les 
diferents forces polítiques i, per tant, hi ha hagut un primer diàleg sobre la 
proposta del govern. Insisteix, doncs, que la proposta que plantegen és un punt de 
partida i encara queda un llarg recorregut per poder negociar i incorporar-hi 
propostes.

Quant a la crida a la cortesia que li havia fet la presidenta, afirma que l’estava 
escoltant, encara que a ella no li ho semblés, i que ha desenvolupat habilitats 
d’atenció molt especials per exercir el càrrec de tinent d’alcalde. Apunta que la 
proposta de Ciutadans en aquesta matèria sempre es redueix a la reducció 
d’impostos, igual que la proposta del Grup Popular, tal com ha expressat de 
manera molt clara el seu portaveu, al qual exclusivament li ha preocupat que es 
puguin veure afectades per aquesta mesura les famílies que tenen propietats per 
un valor de més de 300.000 euros i, tot i que és una posició legítima, remarca que 
aquest col·lectiu representa una minoria absoluta que hauria de contribuir 
especialment a suportar els efectes que produeix la crisi.

Quant a la intervenció del Sr. Garganté, ignora per què ha dit que el govern 
havia rebaixat el sostre del 8 % al 6 % quan en realitat és el contrari i el que es fa 
és apujar aquest sostre per als immobles de valor cadastral superior a 300.000 
euros del 6 % al 8 %. Quant a l’acusació que el seu grup és ostatge del 
neoliberalisme, admet que pot tenir raó, però que tanmateix el plantejament de les 
ordenances fiscals és clarament progressiu.

En definitiva, subratlla que el govern no està d’acord amb l’abaixada d’impostos 
de manera unilateral, tot i que creuen que la pressió fiscal a Barcelona és elevada, 
sobretot per a les rendes baixes i mitjanes, i per aquesta raó tant l’any anterior 
com el present el govern proposa una política global de congelació d’impostos, 
política que no va practicar el govern anterior, el qual va aplicar apujades lineals.

En relació amb la intervenció del Sr. Bosch, està d’acord que els impostos i 
taxes encara poden ser més progressius per ajudar més les rendes més baixes. 
Afirma que això no es pot fer reduint els tipus perquè el sostre ja és al 0 %, i 
precisament consultava aquesta qüestió amb el gerent quan el portaveu 
d’Esquerra Republicana s’ha pensat que no l’escoltava. Tanmateix, comenta que sí 
que es podrien donar subvencions, tal com van fer l’any anterior, que van destinar 
una part dels pressupostos a aquestes subvencions per a autònoms, per a 
projectes culturals i per a les rendes més baixes, mesures que van pactar amb el 
Partit dels Socialistes, amb Esquerra Republicana i amb la CUP. Assenyala, doncs, 
que això es pot tornar a fer i, si es vol avançar en aquest sentit, el govern està 
obert a rebre totes les propostes que es puguin fer.

Quant a la taxa de la Font Màgica, assegura que entrarà en vigor el més aviat 
possible, segurament el mes de gener, però en tot cas serà quan tots els 
preparatius estiguin acabats.

A continuació, comenta que el govern voldria fer moltes coses però que per anar 
més enllà calen acords i cal trobar l’aritmètica entre els set grups municipals que 
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ho faci possible. El govern, doncs, presenta una proposta oberta a les diferents 
forces polítiques i, atès que alguns portaveus han manifestat que estaven 
disposats a discutir les ordenances fiscals, malgrat que el plantejament no els
agradava, proposa que s’asseguin a discutir-les i així veuran si questa 
predisposició és real. Així, adreçant-se concretament a la portaveu de 
Convergència i Unió, comenta que no sap quina és la proposta que fa el seu partit 
en matèria d’ordenances fiscals, tot i que sí que coneix la política que va aplicar el 
govern municipal anterior, però si realment està disposada a fer aquesta discussió, 
o bé si té el mandat polític del seu grup per defensar unes altres posicions que no 
siguin les que ella defensaria de cor, assegura que el govern està obert a parlar-
ne.

Finalment, insisteix que la proposta és un punt de partida, que les ordenances 
s’han d’aprovar el mes de desembre, que l’any anterior ja van ser capaços 
d’arribar a acords i assenyala que, si són imaginatius i arriben a aquests acords, 
poden tenir tota l’ambició possible. Allò que vol deixar clar és que el punt de 
partida és la progressivitat fiscal en termes socials i ambientals, i, si es vol anar 
més enllà, el govern està disposat a escoltar tothom.

La Sra. Recasens es mostra encantada amb la intervenció del Sr. Pisarello 
perquè és qui més fa visible que la portaveu del Grup de Convergència i Unió és 
d’Unió Democràtica de Catalunya, cosa que li agraeix.

A continuació, manifesta que no poden parlar ni tan sols a les xarxes socials 
perquè el Sr. Pisarello no respon mai a cap piulada. Ignora si els silencis són 
significatius.

Tot seguit, exposa que Convergència i Unió es considera una força de progrés i 
que sempre ho ha estat, però no creuen que sigui progressista considerar la 
Sagrada Família una mona de pasqua, exhibir estàtues de Franco, retirar l’estàtua 
de Colom, estendre el top manta i parlar del desordre i del decreixement 
econòmic. Remarca que amb aquesta manera d’entendre el progressisme i les 
esquerres no hi trobaran el seu grup.

Pel que fa a la negociació de les ordenances fiscals, nega que el seu grup faci 
cap drama, però demana que hi hagi noblesa, lleialtat i sinceritat a l’hora de 
negociar i parlar sobre l’afectació principal que té la ciutadania, aquells que tenen 
un pis, un cotxe o una activitat econòmica, que són els qui al cap de l’any paguen 
de la seva butxaca perquè hi hagi determinats serveis a la ciutat de Barcelona.

D’altra banda, pregunta per què el govern continua amagant que la zona blava 
al migdia serà de pagament i que amb això preveuen recaptar 3,4 milions d’euros.

Quant a la política fiscal del govern municipal de Convergència i Unió, comenta 
que va consistir a aturar, mitjançant els sostres, les apujades que va promoure el 
Sr. Rajoy del 10 % de l’IBI. En canvi, assegura, el govern actual pretén vendre 
progressivitat fiscal aixecant el sostre 2 punts percentuals en aquest impost, cosa 
que representa un 0,2 % d’ingressos sobre la totalitat de la recaptació fiscal de la 
ciutat de Barcelona i opina que el govern fa el ridícul. Assenyala, doncs, que es pot 
fer política fiscal en majúscules o no fer-ne, i reclama que el govern sigui noble i 
lleial, que expliqui que la zona blava pagarà durant la franja horària del migdia, 
mesura amb la qual es recaptaran 3,4 milions d’euros més, que amb el distintiu 
mediambiental es recaptaran 600.000 euros i que no digui que la zona blava 
s’igualarà a la zona verda perquè aquesta és gratuïta. Reitera que això és el que 
consta en el projecte d’ordenances fiscals però que no es va explicar en el consell 
d’administració de BSM, sinó que es va informar que no hi hauria cap increment. 
Relacionat amb aquest punt, entén que el pressupost de BSM creixerà en 3,9 
milions d’euros i, per tant, els 38 milions actuals quedaran modificats. Amb 
aquests precedents, afirma que el govern no pot tenir una actitud de lleialtat i de 
noblesa a l’hora de negociar, de manera que li demana que no faci gala de força 
progressista ni de justícia fiscal, i que tingui un mínim de sinceritat.

Finalment, ignora què farà la resta de grups municipals, si bé potser la CUP té 
esperances que s’instauri una taxa per ocupar les voreres on es formen cues, com 
ara davant de la Sagrada Família i potser el govern podrà pactar algunes polítiques 
amb Esquerra Republicana i amb Ciutadans, però assegura que el Grup de 
Convergència i Unió no serà còmplice de la ineficiència fiscal, del greuge que 
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representa aquesta proposta, la qual qualifica de «patranya» fiscal ni de l’engany 
permanent davant de la ciutadania.

La Sra. Mejías assenyala que l’exposició que ha fet el Sr. Pisarello no ha estat 
amable, malgrat que hagi dit que aquesta proposta és un punt de partida i oberta 
a la negociació. Així, no li sembla encertat que es presenti una proposta amb 
supèrbia i excloent-ne d’entrada la meitat del consistori.

Malgrat que el govern parli de redistribució, palesa que aquesta proposta és 
continuista, si bé hi inclouen unes variacions petites, perquè no s’introdueix cap 
mesura innovadora en les ordenances fiscals.

Quant a les negociacions, reitera que el Grup de Ciutadans vol una abaixada 
d’impostos perquè consideren que Barcelona té un nivell de pressió fiscal molt alt i, 
a més a més, és una ciutat que té la hisenda sanejada i amb superàvit. En aquest 
sentit, espera que el govern expliqui exactament a què va destinar les darreres 
modificacions de crèdit i remarca que el seu grup hauria volgut que, per comptes 
de malgastar aquests recursos, s’haguessin invertit en la millora de les condicions 
de vida dels ciutadans i que es destinessin a polítiques socials.

Pel que fa a l’IBI, demana que el Sr. Pisarello o el Sr. Ayala demostrin que hi ha 
hagut un sol barceloní que hagi pagat menys en el rebut d’aquest impost 
corresponent a 2016, cosa que dubta que puguin fer perquè ho han preguntat i no 
han trobat ningú que hagi pagat menys amb aquesta congelació que el govern 
considera redistributiva. També demana que li diguin una sola mesura de les 
ordenances fiscals que serveixi per reactivar l’economia i que millori les condicions 
de contractació per als empresaris petits i mitjans i per als autònoms, que són els 
més abundants a la ciutat de Barcelona.

Pel que fa a les mesures mediambientals, demana que com a mínim les apliquin 
bé, perquè afirma que si s’implanta la mesura que plantegen es poden generar 
algunes distorsions com a conseqüència d’una improvisació i una falta de rigor 
absolutament criticables. A més a més, assenyala que es poden aplicar mesures 
mediambientals no solament als vehicles, perquè hi ha altres fonts de 
contaminació que podrien ser objecte d’anàlisi i es podria estudiar si s’hi poden 
aplicar taxes que millorin les condicions de l’aire de Barcelona.

Per acabar, li diu al Sr. Mulleras que aquesta proposta és continuista respecte a 
la mesura que el Grup Popular va pactar amb Convergència i Unió, i que al Grup de 
Ciutadans li interessa més la situació dels barcelonins i de Barcelona, posar en 
marxa Barcelona i millorar les condicions de vida dels ciutadans que no pas 
mantenir una posició còmoda, com fa el Grup Popular, i dir «no» a tot sense 
aportar res. D’altra banda, atès que el Sr. Mulleras ha manifestat que vol abaixar 
els impostos, li diu que té marge per fer-ho perquè el seu partit governa a 
Espanya, encara que de moment sigui en funcions, de manera que pot abaixar 
l’IRPF i l’IVA, per exemple, però no ho fa. Així, l’acusa d’actuar igual que la Sra. 
Colau, que anuncia que abaixarà els impostos però finalment es limita a fer 
congelacions i els manté tan alts com els mantenia el Partit Popular quan pactava 
amb Convergència i Unió. Per tant, li demana que no doni lliçons. El Grup de 
Ciutadans ha establert la seva prioritat, que són Barcelona i els barcelonins, i 
pregunta al portaveu del Grup Popular si aquesta també és la seva prioritat.

El Sr. Bosch celebra la voluntat de diàleg del govern, voluntat que també és la 
d’Esquerra Republicana, però, des de la fermesa que els caracteritza, reitera que el 
compliment dels acords subscrits l’any anterior és vital per al seu grup, com també 
ho és que la política fiscal de l’ajuntament sigui agosarada i innovadora. Remarca 
que la política fiscal progressiva no necessàriament ha de ser sempre la mateixa.

Pel que fa a l’afirmació del Sr. Pisarello que no es poden abaixar els tipus 
impositius, agrairia una explicació, perquè té entès que això no és exacte. Una 
altra cosa és que no hi hagi voluntat de fer-ho, cosa que pot entendre i està 
disposat a parlar-ne, però no entén per què ho ha dit.

El Sr. Mulleras troba sorprenent que la portaveu de Ciutadans utilitzi les seves 
energies per criticar un partit amb el qual volen governar o al qual volen donar 
suport en el Govern d’Espanya, i per criticar quelcom que va haver de fer el Partit 
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Popular perquè es va trobar una administració fallida. Entén, doncs, que hi ha una 
diferència entre tenir una administració fallida, com Espanya, i tenir una 
administració sanejada, com l’Ajuntament de Barcelona, diferència que potser per 
a alguns és difícil de veure però que és real. Així, insisteix que Barcelona té una 
administració sanejada, que té superàvit i, per tant, té marge per abaixar 
impostos, mentre que quan el Partit Popular va accedir al Govern de l’Estat 
Espanya es trobava en situació de fallida i va haver de fer el que va caldre 
fiscalment per fer sortir el país d’aquesta situació.

D’altra banda, comenta que les ordenances fiscals de l’any 2012, a les quals el 
Partit Popular va donar suport, van ser les primeres que varen abaixar els 
impostos a la ciutat de Barcelona en trenta anys. Els anys posteriors, com que el 
govern municipal no va voler seguir aquesta tendència fiscal a la baixa, recorda 
que el Partit Popular no va donar suport a les ordenances fiscals. Per aquesta raó, 
assegura que el seu grup sempre ha estat coherent, tal com ha reconegut el tinent 
d’alcalde, i no diu una cosa en públic i una altra en privat ni canvia de posició al 
darrer minut. Insisteix, doncs, que volen que s’abaixi la pressió fiscal als 
barcelonins i creuen que és possible fer-ho perquè l'Administració municipal de 
Barcelona té una situació sanejada que fins i tot té superàvit.

A continuació, exposa que el tipus impositiu de l’IBI es fonamenta en el valor 
cadastral dels immobles, però aquest valor no és necessàriament un senyal de la 
riquesa d’una persona, perquè algú pot tenir un pis amb un valor cadastral alt 
però, en canvi, la seva renda pot ser mínima, o pot donar-se el cas que la família 
tingui molts membres i que la renda per capita sigui baixa. Per aquesta raó, el seu 
grup no aposta per apujar l’IBI, sinó per incrementar les bonificacions fiscals a les 
persones que més ho necessiten, independentment del valor cadastral del pis que 
tinguin en propietat. Proposen, doncs, abaixar l’IBI a tothom que ho necessiti, és a 
dir, als col·lectius més vulnerables, a les famílies nombroses i monoparentals, a les 
persones grans, vídues i amb rendes baixes, a les persones amb discapacitat i als 
habitatges de protecció oficial. Indica que això es pot fer mitjançant bonificacions 
d’aquest impost perquè un valor cadastral alt no sempre implica una renda per 
capita alta. En el mateix sentit, també demanen una rebaixa en l’impost de 
vehicles.

D’altra banda, demana explicacions sobre els parquímetres. Insisteix que la 
setmana anterior en el consell d’administració de BSM no es va parlar de cap tipus 
de canvi ni de tarifació variable als parquímetres d’aquest organisme. A més a 
més, es van aprovar uns pressupostos que preveien que les tarifes dels 
parquímetres es congelaven i que no hi hauria cap tipus d’increment. Les 
ordenances fiscals que presenta el govern, però, contemplen unes tarifes 
variables, un increment de recaptació i una ampliació de la franja horària de 
pagament, i el Grup Municipal Popular està en contra d’aquestes mesures, raó per 
la qual demana explicacions al govern municipal sobre aquests increments que es 
contemplen en les ordenances fiscals.

Per totes aquestes raons, manifesta que el seu grup està a les antípodes del 
govern municipal en matèria fiscal i assegura, fent referència a un dels eslògans de 
Barcelona en Comú, que a Barcelona «sí se puede», raó per la qual reclama que 
s’abaixin els impostos i la pressió fiscal als barcelonins, cosa que es pot fer perquè 
Barcelona té una hisenda sanejada, perquè té superàvit i perquè ja té els impostos 
més alts d’Espanya.

El Sr. Garganté comenta que està mig engripat i no sap és a causa de la febre, 
però li ha semblat escoltar un debat entre els grups del Partit Popular i de 
Ciutadans sobre els impostos a l’Estat espanyol que ha trobat increïble.

Dit això, admet que ha comès una errada quan ha afirmat que s’havia parlat 
d’una disminució del sostre del tipus impositiu de l’IBI i ha dit que passava del 8 % 
al 6 %, quan la dada correcta, tal com ha pogut verificar, és que el govern havia 
anunciat un sostre del 10 % i posteriorment el va rebaixar al 8 %, de manera que 
no ha comès cap errada pel que fa a la disminució de la recaptació.

A continuació, troba interessant, pel que li ha semblat entendre, que el Sr. 
Pisarello reconegui que el govern és en certa mesura ostatge del PSC, de manera 
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que opina que el Grup de Barcelona en Comú progressa adequadament per 
entendre el que està passant.

En relació amb les propostes de la CUP, assenyala que el govern solament ha 
respost a una i, per tant, continua insistint que s’ha de fer més en el tema de 
l’increment de l’IBI per als valors cadastrals superiors a 300.000 euros, que s’ha 
de fer més pel que fa a la recaptació del port comercial i de la regasificadora, que 
s’ha de fer més pel que fa a la recaptació de les grans superfícies comercials, 
hoteleres i religioses i apujar els tipus impositius al màxim, i que també s’ha de 
crear una taxa per ocupació de la via pública en els indrets on es produeixen cues, 
taxes que s’han d’implantar a principi de 2017.

El Sr. Pisarello admet que han presentat una proposta continuista, tal com deia 
la Sra. Mejías, respecte de la proposta que van presentar l’any anterior, però no 
respecte de la del govern anterior. Assenyala que la proposta és continuista perquè 
respon a la filosofia en matèria fiscal que defensa el govern, el qual aplica una 
política de progressivitat fiscal. No li ha quedat clar si la Sra. Recasens ha suggerit 
que estaria disposada a apujar encara més els tipus impositius a les rendes més 
altes i, si aquest fos el cas, estaria encantat d’escoltar les al·legacions que presenti 
i d’incorporar aquest tipus de propostes. En tot cas, insisteix que la proposta del 
govern és progressiva.

Quant a la petició del Sr. Bosch d’aclariments sobre la impossibilitat d’apujar els 
tipus impositius, indica que el que es pot fer és apujar-los o abaixar-los per a 
tothom, però no es pot distingir per grups de renda. Comenta que el govern 
municipal no vol abaixar els tipus per a tothom i que, si bé apujant-los per a 
tothom es podria recaptar més, han optat per apujar un 2 % als immobles de valor 
cadastral superior als 300.000 euros, valor que deixa obert a la negociació.

Pel que fa als dubtes expressats pel Grup de Ciutadans que hi hagi ningú que 
pagui menys que anys anteriors en concepte d’IBI, reitera que la proposta inicial 
del govern té un clar sentit progressiu i que per als sectors més vulnerables o amb 
rendes més baixes suposa una reducció del rebut. Així, repeteix que han congelat 
el 98 % dels rebuts, tant l’any anterior com aquest, i han aplicat una política de 
subvencions que comporten una reducció, de manera que, per exemple, s’han 
destinat 3 milions d’euros a subvencionar el 50 % del rebut de l’IBI per a una 
determinada franja de població. Recorda que durant el mandat anterior hi havia un 
sostre de fins al 4 % per als immobles amb un valor inferior a 60.000 euros i el 
govern actual ha establert que aquests immobles no hagin de pagar i, en canvi, el 
sostre sí que puja per als immobles que tenen un valor més alt. És gràcies a 
aquesta política redistributiva i, remarca, que s’han pogut aplicar subvencions per 
renda al rebut de l’IBI.

Quant a la intervenció del portaveu del Partit Popular, entén que l’Estat espanyol 
estigués al límit de la fallida, però manifesta que el Partit Popular no ha congelat ni 
abaixat els impostos a tothom, sinó solament a les rendes més altes, perquè el 
primer que va fer va ser una amnistia fiscal que va premiar aquestes rendes més 
altes, cosa que creu que s’hauria de reconèixer. Així, doncs, afirma que el Partit 
Popular sempre ha aplicat una política de redistribució inversa i han fet que els de 
baix paguin als de dalt, cosa que també s’hauria de dir i reconèixer.

A continuació, admet que pot ser que l’IBI no sigui un impost empíricament del 
tot fiable perquè hi pot haver alguna persona que tingui un immoble amb valor 
cadastral superior a 300.000 euros però que estigui en una situació de 
vulnerabilitat perquè l’ha heretat, i per aquesta mateixa raó, afegeix, el govern 
municipal aplica unes polítiques de bonificacions i de subvencions per corregir 
aquestes situacions. Tanmateix, pel que fa a l’afirmació que qui té cotxes grans i 
propietats amb un valor superior a 300.000 euros en realitat són petit propietaris o 
famílies vulnerables, assenyala que, si no es presenta cap estudi empíric que ho 
demostri, és totalment contra intuïtiu i no se sosté. Reitera, doncs, que l’IBI no és 
un impost perfecte i que, per tant, s’han aplicar bonificacions o subvencions que 
corregeixin aquestes situacions.

En conclusió, apunta que la proposta que presenta el govern és oberta a les 
aportacions dels grups i que pot anar més enllà.
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Pel que fa a les propostes de la CUP, assenyala que la taxa de les fonts entrarà 
en vigor a partir del mes de gener de 2017. Quant a la resta de propostes, afirma 
que el govern està obert a discutir-les perquè ell personalment comparteix molts 
dels plantejaments que ha fet el Sr. Garganté. Ara bé, matisa que per tirar-les 
endavant el govern necessita aliats i arribar a acords. Insisteix que el govern té la 
voluntat d’arribar a aquests acords en algunes de les propostes de la CUP, però 
que s’han de discutir amb els diferents grups de l’oposició perquè hi hagi una 
majoria suficient per aprovar-les.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern Municipal, amb el 
posicionament contrari de CIU i PP i amb la reserva de vot de C's, ERC i CUP. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal CIU:

5. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal obri de 
forma imminent el diàleg i converses amb tots els grups municipals del consistori, 
sense cap exclusió, anteposant els interessos de la ciutadania, amb l'objectiu de 
consensuar i pactar un pressupost expansiu pel 2017 que garanteixi els recursos 
necessaris per a la prestació de serveis, així com garantir la màxima potència 
inversora que de forma equilibrada s'expandeixi per a tots els districtes de la ciutat 
de Barcelona.

La Sra. Recasens ignora quina serà la posició del govern respecte a aquesta 
proposició, si bé assenyala que en el punt anterior el Sr. Pisarello ja ha expressat 
amb quins grups voldria pactar les polítiques de ciutat. En tot cas, el Grup de 
Convergència i Unió en aquesta proposició demana que s’obri el diàleg i la 
negociació amb tots els grups municipals, sense cap exclusió i anteposant els 
interessos de la ciutadania, amb l’objectiu de tenir un pressupost pactat i sobretot 
expansiu per al 2017, que garanteixi un increment pressupostari per sobre de l’IPC 
i els recursos necessaris per prestar els serveis a la ciutat i la inversió que 
necessiten els districtes.

A continuació, té la sensació que el govern comptava poder aprovar els 
pressupostos a la Comissió de Govern, tal com permet la mesura aprovada pel 
Govern del Partit Popular a Espanya. Remarca que aquesta mesura ha estat 
declarada inconstitucional i, per tant, el pressupost només es pot aprovar 
mitjançant el diàleg amb els grups municipals o mitjançant una qüestió de 
confiança. Té la sensació, doncs, que el govern ja ha optat per aquesta darrera via. 
Apunta que el pressupost no es pot prorrogar perquè això ja s’ha fet i augura que 
en aquesta sessió es parlarà dels acords a què es va arribar quan es va fer la 
modificació de crèdit, acords que no s’han executat, raó per la qual creu que el 
govern ha enganyat la ciutadania.

Insisteix, doncs, que s’han d’anteposar els interessos de ciutat als interessos 
partidistes, que s’han d’obrir negociacions amb tots els grups i, en definitiva, que 
s’aprovi un pressupost que compleixi amb l’ objectiu del cent per cent d’execució. 
En aquest sentit, pregunta com està l’execució pressupostària, quin superàvit es 
preveu per a 2016. Pel que fa a altres objectius del nou pressupost, subratlla que 
no s’hauria de generar dèficit i sí, en canvi, estalvi per poder fer les inversions 
necessàries, i preservar la solvència de l’Ajuntament de Barcelona per poder 
implementar polítiques socials. Recorda que durant el mandat anterior el govern 
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de Convergència i Unió havia aconseguit creixements de dos dígits em matèria de 
polítiques socials i demana que aquest creixement es mantingui.

En definitiva, reclama que l’any 2017 la ciutadania pugui disposar d’un 
pressupost, que és l’eina que pot donar resposta a les seves necessitats.

El Sr. Sierra informa, com a qüestió d’ordre prèvia, que el govern municipal ja 
els ha lliurat l’informe que el Grup de Ciutadans havia sol·licitat a la sessió 
anterior, la qual cosa li agraeix.

Quant a la proposició del Grup de Convergència i Unió, exposa que es parteix de 
models de ciutat molt diversos, amb l’eix dreta-esquerra, l’eix independentista i no 
independentista, i l’eix dels independentistes extrems i d’esquerra extrems. 
Tanmateix, subratlla que el mandat sorgit de les eleccions del 24 de maig de 2015 
és d’arribar a acords, tenir diàleg i capacitat de pacte. En aquest context, en les 
diverses modificacions pressupostàries i en els pressupostos que no es van arribar 
a aprovar, afirma que el seu grup ha estat capaç de posar els interessos dels 
barcelonins per davant dels interessos partidistes, tal com han demostrat donant 
suport a l’aprovació inicial d’aquestes modificacions pressupostàries i posant-hi 
unes condicions, que deriven de la política pressupostària de Ciutadans a 
l’Ajuntament de Barcelona i que es basa en varis eixos dels quals n’explica quatre:

El primer d’aquests eixos, exposa, consisteix a fer inversions que reactivin 
l’economia i sobretot que creïn ocupació. Tal com han dit reiteradament en 
diversos fòrums i contextos, la millor política social és una política de creació
d’ocupació.

El segon eix és la diversificació de l’economia. Indica que mitjançant les 
inversions s’ha de potenciar que la ciutat no depengui solament de la indústria 
turística, que és molt important, ni del comerç, però que tampoc s’ha de centrar 
tot, tal com fa el govern, en els sectors que generen únicament el 8 % de 
l’ocupació a la ciutat.

El tercer eix és la construcció de les infraestructures necessàries. En aquest 
sentit, apunta que la proposició que presenta el seu grup i que es debatrà a 
continuació permetrà parlar amb més profunditat d’aquesta qüestió, però remarca 
que hi ha infraestructures que són necessàries. Assegura que Barcelona és l’enveja 
de mitja Europa i de mig món però, tal com deien en el programa electoral, s’han 
de completar la línia 9 del metro i l’estació de la Sagrera.

El quart eix són les polítiques socials. Reclama inversió per poder crear un parc 
d’habitatge social en règim de lloguer a l’alçada d’altres ciutats europees, inversió 
que generaria ocupació, regeneraria l’economia i enfortiria el sector de la 
construcció, el qual ha quedat molt malmès per l’efecte de la crisi.

Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició i, comenta que 
la seva tàctica serà negociar partida a partida i tenir en compte l’interès de la 
ciutat i dels barcelonins.

El Sr. Bosch celebra la iniciativa de Convergència i Unió, tot i que li hauria 
agradat que s’hagués presentat abans per tenir temps de discutir-la. En tot cas, 
mostra l’acord del Grup d'Esquerra Republicana amb el plantejament general de la 
proposició, especialment pel que fa a garantir els recursos necessaris per prestar 
els serveis i maximitzar la potència inversora de la ciutat de Barcelona a tots els 
districtes. El seu grup insistirà que cal fer tot el possible per minimitzar el superàvit 
de la ciutat de Barcelona, qüestió que ja es va discutir acaloradament un any i mig 
enrere perquè el superàvit que es va produir durant el mandat anterior va ser un 
dels temes de la campanya electoral. En aquell moment es va dir que el superàvit 
era massa elevat tenint en compte les necessitats socials que hi havia a la ciutat i 
la situació galopant de crisi que es vivia aleshores, la qual assegura que no ha 
canviat gaire. Opina que, si aleshores els superàvits es consideraven excessius, en
aquest moment també, especialment vista la situació en què es troben barris 
concrets i sectors desvalguts de la població que necessiten aquests recursos.

Per tant, reclama al govern que trobi fórmules per destinar el superàvit a les 
necessitats de la ciutat de Barcelona. Comenta que si els partits que conformen el 
govern municipal no saben com fer-ho, no haurien hagut de fer una crítica tan 
àcida sobre aquesta qüestió i s’haurien d’haver preparat millor. Creu, doncs, que el 



NÚM. 31 30-11-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 6473

 

govern està obligat a resoldre el tema del superàvit perquè en van fer bandera i el 
van utilitzar àmpliament en la campanya electoral.

La Sra. Ballarín anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició. Entén que 
el primer que cal fer amb el pressupost és dialogar, perquè així ho marca 
l’aritmètica municipal i sobretot perquè el pressupost conceptualment és la síntesi 
de totes les propostes. Tanmateix, assenyala que, quan es demana diàleg, cal 
sinceritat, voler-ne parlar realment i no rebutjar-lo quan el govern l’ofereix. Espera 
que aquest no sigui el cas i comparteix aquesta voluntat de diàleg en els termes 
amb què es formula la proposició.

Pel que fa al fons de la proposició, entén que és on podrien trobar diferències 
respecte a models. Tot i així, assenyala que no es poden oposar a la petició de 
prestar els serveis necessaris i fer una redistribució de recursos entre els territoris. 
A més a més, s’alegra que el grup proposant torni a considerar que la inversió 
equilibrada a la ciutat ha de ser una prioritat dels pressupostos, perquè creu que 
això no és el que va fer el govern municipal durant el mandat anterior.

El Sr. Mulleras exposa que aquesta proposició és similar a la que es debatrà 
posteriorment, presentada pel Grup Popular, si bé no és la mateixa, raó per la qual 
no entenen per què la portaveu de Convergència i Unió no les ha volgut debatre 
conjuntament. En tot cas, assenyala que en aquesta proposició es parla de la 
forma amb què s’han d’aprovar els pressupostos. Ell desconeix com pretenia 
aprovar els pressupostos de 2017 el govern municipal, però indica que té de 
marge fins a la sessió de novembre de la Comissió d’Economia per fer-ho de forma 
ordinària. També apunta que, si bé s’han aprovat els pressupostos d’algunes 
empreses municipals, no saben res dels districtes ni tampoc dels pressupostos 
generals de l’ajuntament, perquè el govern no ha donat informacions al seu grup 
municipal ni hi ha mantingut converses ni cap tipus de contacte sobre com 
plantejarà els pressupostos de l’any 2017.

D’altra banda, assenyala que el fet que s’hagin aprovat els pressupostos 
d’algunes empreses no és significatiu perquè, tal com s’ha vist en un punt anterior, 
els corresponents a BSM s’han esmenat en aquesta sessió amb una modificació de 
les tarifes i amb un increment de recaptació dels parquímetres que no es van 
contemplar en el consell d’administració d’aquest organisme. Així, el Grup Popular 
reclama que es canviïn aquestes maneres de fer a l’Ajuntament de Barcelona.

Quant a inversions, creu que hi ha motius per incrementar-les i espera que el 
govern municipal no s’oblidi de les inversions que els barcelonins consideren més 
prioritàries, com les de barri i també les de ciutat.

Pel que fa a ingressos, espera no es basin en les ordenances fiscals que s’han 
aprovat en aquesta sessió, sinó que canviïn i siguin suficients per prioritzar les 
despeses socials però també per abaixar impostos a aquells qui més ho necessiten. 
En aquest sentit, defensa que s’incrementi la despesa per als sectors més 
vulnerables però també abaixar impostos per als col·lectius que més ho necessiten. 
Reclama, doncs, que els pressupostos siguin una eina per potenciar l’activitat 
econòmica de Barcelona i, per tant, que la inversió serveixi de locomotora 
econòmica a la ciutat.

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup.

El Sr. Garganté recorda que el mes anterior el Grup de Ciutadans va realitzar 
una proposició per sol·licitar una informació que l’Àrea d’Economia li havia de 
lliurar si així ho demanava i en aquesta sessió el Grup de Convergència i Unió 
sol·licita que, de manera subliminal, el govern es reuneixi amb ells. Afirma que tot 
això és ridícul perquè les sol·licituds d’informació es poden fer per escrit i les 
reunions es poden demanar directament al gerent de Presidència i Economia, Sr. 
Ayala. Afegeix, irònicament, que si el govern es nega a reunir-se amb ells poden 
demanar a la Joventut Nacionalista de Catalunya que exhibeixi una pancarta, tal 
com va fer el dia anterior. Creu, però, que ni faran la pancarta ni trucaran al Sr. 
Ayala perquè la finalitat d’aquesta proposició és fer veure que són xais que van 
amb el lliri a la mà i que tenen la voluntat de demanar diàleg, consens, debat i 
participació, per beneficiar els més deprimits de la ciutat, qualificatiu que extreu 
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del text de la proposició que presenta el Grup Popular que consta al punt 8 de 
l’ordre del dia i sobre la qual diu que té un gran nivell de cinisme. En realitat, però, 
assegura que els membres de Convergència i Unió de xais no en són gens i ja 
tenen clar que no donaran suport als pressupostos ni a les ordenances fiscals, però 
entén que hagin de continuar amb el teatre de les aparences perquè els paguen un 
sou generós per fer això, i recorda que al començament del mandat van votar que 
no es retallés ni un sol euro d’aquest sou.

Finalment, anuncia l’abstenció del seu grup a la proposició.

El Sr. Pisarello informa que el govern té la intenció de presentar el projecte de 
pressupostos a la sessió del 15 de novembre de la Comissió d’Economia i Hisenda 
per a la seva aprovació inicial, després del debat amb els grups municipals. Entén 
que, pel que fa al calendari, és un període raonable que permetria aprovar els 
pressupostos de manera definitiva el mes de desembre. Assenyala que la proposta 
del govern serà rigorosa, solvent i redistributiva, tal com van fer l’any anterior amb 
les dues modificacions pressupostàries que es van aprovar, amb més inversió 
social i en els barris més colpejats per la crisi, i apunta que continuarà l’aposta per 
alguns sectors de l’economia, que no sap si són exactament els mateixos que ha 
plantejat el Sr. Sierra però que evidentment no són els mateixos que els que ha 
plantejat el Partit Popular.

Tot seguit, diu que està convençut que si es posen els interessos de la 
ciutadania i de Barcelona per davant poden arribar a acords, però, tot i que queda 
bé parlar de diàleg i acord, i que el govern hi està obert, volen que el diàleg sigui 
real. Celebra que Convergència i Unió vulgui uns pressupostos expansius i que 
s’hagin tornat keynesians de cop, però considera que hauria estat bé, per 
acompanyar aquesta voluntat, que no haguessin votat a favor de la Llei 
d’estabilitat pressupostària amb el Partit Popular al Congrés dels Diputats, perquè 
és una de les lleis que impedeixen fer propostes més expansives. En tot cas, 
assegura que els pressupostos tindran la mateixa filosofia que tenien les 
modificacions pressupostàries aprovades durant aquest exercici.

D’altra banda, es mostra d’acord amb l’objectiu de minimitzar el superàvit i, en 
aquest sentit, indica al Sr. Bosch que la falta d’execució és una de les causes 
principals per a l’augment del superàvit i que el govern ha aconseguit uns nivells 
d’execució pressupostària històrics.

Pel que fa a la intervenció del Sr. Sierra, li sembla bé l’aposta pel sector de 
l’habitatge de lloguer social i admet que aquest sector ha de créixer, juntament 
amb la rehabilitació. Entén, doncs, que aquest és un àmbit pel qual s’ha de fer una 
aposta clara, tenint en compte que Barcelona té el parc d’habitatge de lloguer 
social més feble de tot Europa.

La Sra. Recasens assegura que ho diu amb afecte, però titlla el Sr. Garganté de 
bocamoll i qualifica el seu to de «xulesc», to que no ha emprat contra el govern 
municipal en el punt anterior de l’ordre del dia, de manera que no acaba 
d’entendre els regidors de la CUP - Capgirem Barcelona.

A continuació, agraeix els vots favorables de l’oposició perquè opina que aquesta 
qüestió els competeix a tots, però sobretot agraeix els del govern, sempre que 
siguin sincers, tal com han demanat la Sra. Ballarín i el Sr. Pisarello. Insisteix que 
aquesta negociació no es pot fer des de la deslleialtat i des de la mentida 
permanent. En aquest sentit, remarca que el tinent d’alcalde d’Economia per 
primera vegada li ha respost a una piulada i ho ha fet per negar les afirmacions 
fetes des de Convergència i Unió sobre les zones blaves i l’ampliació de la franja de 
pagament al migdia. Assegura que el govern en aquesta qüestió ha reculat perquè 
s’ha originat una petita crisi en la comissió i que aquesta és la coherència del 
govern en política fiscal. No sap si les afirmacions que ha fet anteriorment són 
falses o no, però sí que sap què diu la proposta d’ordenances que ha presentat el 
govern.

En tot cas, ha de creure que el govern vol negociar, que té ganes de tenir un 
pressupost i de superar l’interès partidista, però només ho suposa, no ho sap del 
cert, perquè la debilitat i la feblesa del govern fan que, arran d’una petita crisi a la 
Comissió d’Economia per l’ampliació de la franja horària de pagament a les zones 
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blaves, hagin de rectificar a corre-cuita i diguin que això és fals. Subratlla, però, 
que aquest és l’informe d’un tècnic. Així, doncs, pregunta quin respecte té el Sr. 
Pisarello pel consell d’administració de BSM, per la gent que hi ha al front d’aquest 
organisme i per l’organisme mateix.

Finalment, reitera l’agraïment pels vots favorables, però adverteix que no es 
podrà aplicar la proposició des de la deslleialtat i des de la mentida permanent que 
practica el govern.

El Sr. Sierra troba bé que el govern municipal aposti per la construcció d’un parc 
d’habitatge social comparable al que hi ha en altres ciutats europees, però demana 
que la seva actuació no es limiti a fer piulades ni a les bones intencions, sinó que 
es porti a terme, que es faci un pla ambiciós i s’implementin totes les mesures 
necessàries perquè aquest parc d’habitatges socials sigui una realitat.

Tot seguit, diu al Sr. Garganté que no s’enfadi amb els seus socis de Junts pel 
Sí. Recorda que no és la primera vegada que es reuneix una comissió sense la 
participació de la CUP o del seu portaveu, de manera que, irònicament, li suggereix 
que si no es troba bé se’n pot anar a casa.

El Sr. Garganté replica a la portaveu del Grup de Convergència i Unió, i 
puntualitza que ho fa sense afecte, que anar de xai quan s’és un llop no és creïble 
perquè ja han rebut massa patacades.

El Sr. Pisarello admet que mai no havia fet una piulada mentre assisteix a la 
comissió, però acusa la Sra. Recasens d’intoxicar mitjançant una piulada en la qual 
deia una falsedat, tal com l’ha informat el servei de premsa, de manera que s’ha 
vist obligat a respondre. Així, doncs, ha de donar la raó al Sr. Garganté, en el 
sentit que Convergència i Unió pot fer apel·lacions al diàleg però, alhora, fan 
piulades dient coses que no són. Pregunta, doncs, si això té algun tipus de 
credibilitat i comenta que la ciutadania, sortosament, no sol seguir les comissions 
municipals perquè el desprestigi que tindrien les institucions seria terrible i tot es 
reduiria a un gran teatre.

A continuació, assenyala que a l’ordre del dia hi ha tres proposicions que 
demanen diàleg sobre el pressupost però que, probablement, hi hagi grups que ja 
tenen una posició adoptada prèviament. Per aquesta raó, adverteix que haurà de 
dir més o menys el mateix en cadascuna d’aquestes proposicions perquè el tema 
de fons és el mateix. En alguns casos podran el seu acord, com en el cas de 
l’habitatge social que ha plantejat el portaveu del Grup de Ciutadans, però quan li 
demanen que no es limiti a fer política d’aparador ha de mostrar la política que ha 
fet el govern en aquest àmbit. Per tant, troba correcte que hi hagi una vocació 
sincera de discutir els pressupostos i aprovar-los, però simular que s’està a favor 
del diàleg, quan no s’hi està, no té gaire sentit.

La Presidenta comenta que per debatre qüestions entre els grups municipals és 
millor que es demanin torns de paraula i ella estarà encantada de concedir-los, per 
comptes de fer piulades. Així es compromet a fer-ho ella mateixa i demana que 
també ho facin la resta de grups municipals.

En segon lloc, considera molt inapropiat que el tinent d’alcalde digui que les 
comissions no tenen cap valor i que ningú no les segueix. Demana respecte per a 
les comissions perquè els grups municipals hi fan la seva funció de control al 
govern i considera intolerable l’afirmació que ha fet el Sr. Pisarello. Assenyala que 
per als grups municipals aquestes sessions sí que tenen interès.

En tercer lloc, assenyala que els grups municipals tenen tota la legitimitat per 
sol·licitar al govern que faci la seva feina, que és presentar uns pressupostos en 
temps i forma, i amb el calendari adequat, tal com estableixen la Carta municipal i 
el Reglament municipal, i com correspon a un govern responsable que ha de posar 
en marxa la ciutat.

El Sr. Pisarello demana la paraula perquè considera que les manifestacions que 
acaba de fer la presidenta no entren dintre de les seves competències.
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La Presidenta replica que reclamar el respecte pel funcionament de la comissió i 
pels seus membres entra dintre de les seves competències.

El Sr. Pisarello respon que el respecte del govern per la comissió és total i que 
ell s’ha limitat a fer una constatació empírica, que li agradaria que no fos així, però 
creu que malauradament la majoria de la ciutadania no segueix aquestes 
comissions. Reitera que aquesta és una constatació empírica i que no hi ha cap 
voluntat de degradar la comissió, perquè precisament tots hi són presents per 
discutir i per guiar el personal de premsa, que reflecteix els temes importants. 
Assenyala, doncs, que no té sentit fer apel·lacions formals al diàleg si no són 
sinceres i que, tal com havia suggerit en alguna altra ocasió el Sr. Mulleras, es pot 
parlar de desavinences que tenen en alguns temes i reconèixer que aquestes 
desavinences existeixen. D’altra banda, quan hi hagi marge per a l’acord i per al 
diàleg, troba bé que es pugui plantejar.

El Sr. Bosch assegura que li ha preocupat el comentari que ha fet el Sr. 
Pisarello, especialment perquè ha qualificat de «sort» el fet que la ciutadania no 
escolti gaire aquestes comissions perquè s’esverarien. En aquest sentit, el Grup 
d'Esquerra Republicana defensa la participació ciutadana i la transparència. I si 
passa la situació que ha descrit el tinent d’alcalde, entén que no es pot qualificar 
com una sort, sinó que tots han de fer el que calgui perquè la gent segueixi els 
treballs de la comissió i conegui la realitat del que passa a l’ajuntament. Creu que 
això és el més raonable.

La Sra. Recasens creu que el Sr. Pisarello hauria de retirar les paraules que ha 
dit perquè ha perdut els papers fent veure que aquesta comissió no té cap valor. 
Opina que perquè les comissions tinguin valor cal honestedat, lleialtat i explicar la 
veritat.

D’altra banda, assegura que, si els grups d’oposició han d’utilitzar les xarxes 
socials perquè el tinent d’alcalde expliqui quina és la política fiscal de l’ajuntament, 
el tinent d’alcalde té un problema.

El Sr. Mulleras creu que els polítics són els que han de donar prestigi a les 
institucions i, en aquest cas, se suma a la petició que aquestes comissions tinguin 
un efecte pràctic i que les proposicions que s’aprovin, encara que siguin de 
l’oposició, es portin a terme, cosa que el govern no fa. Creu que això donaria més 
prestigi a les comissions i les faria més pràctiques.

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el 
vot favorable del PSC, la Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, el Sr. 
Sierra expressa el vot favorable de C's, el Sr. Bosch expressa el vot favorable 
d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa 
l'abstenció de la CUP. S'aprova.

La Presidenta s’absenta momentàniament i el Sr. Agustí Colom Cabau ocupa la 
presidència en funcions.

Del Grup Municipal C's:

6. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal, en el 
termini màxim d'un mes i paral·lelament a la presentació del projecte de 
pressupost, el Pla d'Inversió Municipal (PIM), amb l'objectiu de poder valorar la 
seva afectació en els comptes municipals, facilitant el debat i la participació de la
ciutadania i dels Grups Municipals.

El Sr. Sierra exposa que en el programa electoral de Ciutadans es prioritzava la 
línia 9 del metro, la plaça de les Glòries i l’estació de la Sagrera com a 
infraestructures necessàries. Afirma que l’acció de govern es defineix pel contrari a 
l’acció, que és la inacció, la inoperància i el mal govern. D’altra banda, remarca 
que el Grup de Ciutadans és nou al consistori, com també es defineix a si mateix el 
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govern, tot i que darrerament ha absorbit el PSC i anteriorment Iniciativa per 
Catalunya. Per tant, el primer que va fer Ciutadans va ser mirar el Reglament 
orgànic municipal, i apunta que, segons el ROM, és obligació del govern municipal 
presentar a l’inici del mandat el Programa d’actuació municipal i el Pla d’inversions 
municipal. Així, doncs, assegura que la inoperància del govern arriba fins al punt 
que hi haurà un programa d’actuació municipal i un pla d’inversions quan ja s’han 
fet els pressupostos de l’any anterior, prorrogats i mitjançant modificacions de 
crèdit, i quan s’han fet els pressupostos de totes les empreses municipals, que és 
on majoritàriament es concentren la despesa i el dia a dia de l’actuació de 
l’Ajuntament de Barcelona. El seu grup, afirma textualment, està al·lucinant 
perquè es presenti un pla d’inversions de quatre anys gairebé a meitat del mandat, 
cosa que no té cap sentit.

Tot seguit, assenyala que la conseqüència d’aquesta situació és una ciutat 
paralitzada i un govern caracteritzat per la inacció, inacció que pretén traslladar a 
la ciutadania amb processos participatius, però en aquests processos tampoc no 
escolten la ciutadania. A més a més, tal com ha dit el Sr. Pisarello que la majoria 
de les persones no segueixen el desenvolupament de les comissions municipals, 
assenyala que la immensa majoria de la ciutadania tampoc no ha seguit els 
processos de participació. Indica que, perquè la participació sigui real, cal que les 
persones que es prenen la molèstia d’inscriure’s en una web, d’enviar un correu 
electrònic i de participar siguin ateses i escoltades, perquè, si no, el govern 
converteix la participació en frustració.

A continuació, i fent referència a una proposta que el Grup de Ciutadans va fer a 
la sessió anterior de la comissió, apunta que tenen moltes preguntes sobre el Pla 
d’inversions municipal. Afirma que el govern ha fet un malbaratament esperpèntic 
dels diners de tots els barcelonins, que l’ajuntament fa de banc de la Generalitat 
de Catalunya i es genera un deute que augmenta amb els pactes que el govern fa 
amb Esquerra Republicana. Així, doncs, pregunta si la línia 9 ja ha arribat a la 
Marina del Prat Vermell; quina quantitat de diners s’ha malbaratat en aquesta 
infraestructura perquè Esquerra Republicana es posi medalles i pugui dir que volen 
que el metro arribi a la Zona Franca; si la Generalitat hi ha posat la part que li 
correspon. També es refereix a la presó Model i al cobriment la ronda de Dalt, 
proposta estrella del PSC, que costa 400 milions d’euros i que el govern sap que no 
es farà i es limitarà a posar-hi un pegat. Pregunta, doncs, quant es gastaran en 
aquesta actuació.

Finalment, reitera que el govern crea frustració amb els processos de 
participació i enganya els barcelonins. També considera que la inacció i la 
inoperància del govern han de tenir una conseqüència i un canvi radical, que 
consisteixen a tenir responsabilitat i a pactar, mitjançant un procés participatiu o 
amb els diferents grups de l’oposició, un pla d’inversions perquè es pugui saber en 
què es gastaran els diners. Reclama que això es faci sobretot amb responsabilitat i 
sense enganyar els barcelonins, sense prometre actuacions quan saben que no 
tenen diners ni en tindran per dur-les a terme, i sense frustrar la ciutadania.

La Sra. Recasens també afirma que és una mica surrealista parlar d’un PIM quan 
són a l’equador del mandat, però apunta que res no va segons les previsions 
acordades, ni el calendari del pressupost, ni el calendari del PIM, ni el calendari del 
PAM. Considera que tot això és fruit de l’enorme feblesa i debilitat del govern 
municipal. Tanmateix, assenyala que la causa no és solament el fet que el govern 
estigui en minoria, perquè recorda que el govern anterior també va ser un govern 
amb una minoria aclaparadora, però va ser capaç de teixir els consensos 
necessaris i de poder pactar amb el Partit Popular, el Partit Socialista i Esquerra 
Republicana un aspecte tan important com els pressupostos municipals; recorda 
que Ciutadans en aquell moment no tenia representació en el consistori. Subratlla, 
doncs, que un govern en minoria va poder pactar amb tot l’arc municipal per tirar 
endavant els interessos de ciutat, i això mateix és el que el Grup de Convergència i 
Unió demanava al Sr. Pisarello en el punt anterior. Per tant, esperen que el govern 
sigui capaç de parlar amb totes les forces per tirar endavant el PAM, el PIM i el 
pressupost, que és el mínim que s’espera d’un govern.
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A continuació, assenyala que el govern constantment decep la confiança. Indica 
que el Grup de Ciutadans va demanar que el govern presentés un estat de 
comptes sobre la modificació del pressupost però just abans d’iniciar la sessió els 
han lliurat un document per poder dir que han complert, però afirma que aquest 
document és una còpia literal del que hi ha a la web i no hi consten les diferents 
partides de la modificació de crèdit, sinó el conjunt del pressupost. Per tant, 
demana que el govern no menteixi i que no digui que explica de forma transparent 
com executa la modificació de crèdit perquè no és veritat. Insisteix que a la web el 
que es pot consultar és l’execució de tota la pròrroga pressupostària, cosa que ja 
va deixar preparada el govern anterior. Acusa el govern, doncs, de 
desvergonyiment perquè lliuren un document gruixut als grups municipals i diuen 
que és la resposta a la petició de Ciutadans, quan simplement és una còpia literal 
del que ja hi ha a la web, i lamenta aquest menyspreu del govern.

Seguidament, blasma el govern perquè es desdiu d’acords que havia pres i doni 
de baixa inversions, com els 2,2 milions d’euros a l’Escola Massana o 1,2 milions 
d’euros per a la reparcel·lació dels sectors 1 al 8 de la Marina, a la Zona Franca, i 
que podrien ser els terrenys per a construir-hi el metro, i és d’aquestes actuacions 
que no es faran d’on surten els 6 milions d’euros per comprar la finca de Can 
Seixanta.

Finalment, atès que durant la seva intervenció el tinent d’alcalde Pisarello i el 
gerent de Presidència i Economia parlaven entre ells, demana que despatxin abans 
de la sessió perquè és molt cansat parlar i que no l’escoltin.

El Sr. Colom, en qualitat de president en funcions, exigeix que els portaveus 
dels grups i els membres del govern respectin la presidència i que limitin les 
intervencions al temps de què disposen. Adverteix que, en cas contrari, no donarà 
paraules per evitar que el desenvolupament de la comissió es converteixi en una 
tertúlia.

El Sr. Bosch exposa que han estudiat amb interès la proposició de Ciutadans i hi 
estan d’acord. Malgrat que és conegut que ambdós grups no estan d’acord en tot, 
troben la proposició carregada de raó i anuncia el vot favorable del seu grup.

Considera que aquesta mesura de transparència pot ajudar al debat. En aquest 
sentit, palesa que després d’un any i mig de mandat encara no saben quin és el Pla 
d’inversions que pretén executar el govern i tot just comencen a tenir notícies del 
PAM. Espera a veure com abordaran l’endemà, a la sessió plenària, aquest 
Programa d’actuació municipal. El Grup d'Esquerra Republicana creu que planificar 
les inversions és fonamental i, si fossin el govern, ho farien així.

També tenen molt clar que hi ha una sèrie de prioritats que han de ser presents 
en un pla d’inversions, tal com han dit reiteradament, com ara, en primer lloc, 
inversions per a l’eix Besòs o per a la Barcelona Nord, zona que necessita una 
ajuda especial per al seu desenvolupament i sobretot per al foment de l’ocupació; 
recorda que han presentat propostes en aquest sentit. En segon lloc, apunta que 
es necessiten unes escoles amb condicions, de qualitat i que garanteixin la cohesió 
social, i, per a aquest fi, assenyala que s’han de fer inversions ben dirigides. En 
tercer lloc, comenta que s’hauria de garantir un bon accés a l’habitatge i, per tant, 
una inversió forta i indispensable en habitatges de lloguer social, per facilitar la 
baixada d’uns lloguers que s’estan disparant, i per permetre l’accés fàcil de la gent, 
però sobretot de la gent jove, a un habitatge digne a la ciutat de Barcelona. Entén 
que hi podria haver moltes altres actuacions, però que aquestes tres haurien de 
ser prioritàries en un pla d’inversions.

El Sr. Mulleras creu que aquest govern municipal serà el que haurà aprovat més 
tard el Pla d’actuació municipal, PAM i el pla d’inversions municipals, PIM. El Grup 
Popular entén que falta diàleg, govern i gestió, i que sobra política d’aparador i 
gesticulacions. Creu, doncs, que el govern municipal ha de ser realment un govern 
de la ciutat de Barcelona i per a tots els barcelonins, de manera que ha de 
concretar, parlar amb els grups municipals i presentar el model de ciutat que 
pensa impulsar durant el seu mandat.
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Seguidament, reitera que el govern fa tard i el fet que després de quinze mesos 
encara no hi hagi ni el PAM, que es debatrà l’endemà al plenari del Consell 
Municipal, ni cap xifra del PIM no és lògic i cap barceloní no ho entén. Assenyala, 
doncs, que si els ciutadans poguessin seguir les comissions o si la premsa se’n fa 
ressò, els barcelonins no podrien entendre que al cap de quinze mesos de mandat 
encara no se sàpiga quines inversions es faran durant aquests quatre anys. De 
manera que si les coses van com han d’anar i el govern presenta el PIM a 
aprovació del plenari, palesa que aquest pla s’aprovarà a la meitat del mandat.

A continuació, esmenta inversions importants, com el cobriment de la ronda de 
Dalt, l’actuació a la plaça de les Glòries o a la presó Model, i moltes altres als barris 
que també s’haurien d’emprendre, per a les quals aquest Pla d’inversions 
municipals és necessari.

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup. Insisteix que cal que 
el govern municipal comenci a gestionar i a treballar pels barcelonins, i que s’oblidi 
de la política d’aparador i de les gesticulacions, que és allò que caracteritza aquest 
mandat de l’alcaldessa Ada Colau.

El Sr. Garganté exposa que són a final de 2016 i que el govern diu que vol 
negociar un pressupost, però encara no ha mostrat el Pla d’inversió municipals. 
Assenyala, doncs, que si triguen gaire a presentar-lo es quedaran sense temps per 
poder-lo executar. La CUP creu que abans de parlar del pressupost de 2016 fóra 
interessant que el govern presenti el PIM i que la ciutadania hi pugui dir la seva.

Malgrat que tenen poques ganes de votar a favor d’una proposició presentada 
pel Grup de Ciutadans, anuncia que en aquest cas ho faran. Esperen que el govern 
de la ciutat presenti les seves idees pel que fa a les inversions, de manera que els 
grups municipals les puguin debatre i també poder tancar el pressupost, si és que 
el govern encara té la voluntat de pactar aquest pressupost amb diversos grups i 
no mitjançant la via extraordinària, tal com va fer l’alcalde Xavier Trias amb el 
pressupost de 2014. Recorda que el Sr. Ricard Gomà va assegurar literalment que 
l’alcalde, utilitzant aquest procediment, havia certificat el seu aïllament polític i 
social.

La Sra. Ballarín anuncia el vot favorable del seu grup perquè comparteixen la 
literalitat del que es diu en la proposició. Si bé no poden compartir algun dels 
raonaments i de les argumentacions que ha fet el portaveu del Grup de Ciutadans, 
recull allò que pensa que és realment important, com la preocupació perquè la 
ciutat no es paralitzi. En aquest sentit, garanteix que el govern municipal fa tot el 
que és possible perquè aquesta paralització no es produeixi i, tot i que són 
conscients de les dificultats, l’actitud del govern és positiva, com espera que ho 
sigui la de l’oposició, una actitud de col·laboració perquè la ciutat tiri endavant.

Obviant les parts de l’argumentació del Sr. Sierra que no comparteix, insisteix 
que es queda amb la part principal, la preocupació per la ciutat, la qual vol creure 
que és una preocupació sincera, i assenyala que el fet que hagin presentat aquesta 
proposició vol dir que l’actitud del Grup de Ciutadans és constructiva per tirar 
endavant els pressupostos, el PIM i per impulsar la ciutat.

Finalment, reitera el vot favorable del Grup Socialista a la proposició.

El Sr. Pisarello valora la preocupació de tots els grups per aquesta qüestió i, per 
tant, anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona en Comú a la proposició.

El Sr. Sierra agraeix el suport de tots els grups i espera que aquesta sigui una 
primera pedra per desencallar polítiques i que els grups municipals i el govern 
compleixin el mandat que van fer els ciutadans el 24 de maig de 2015 perquè 
dialoguin, pactin i es prenguin les decisions adequades en cada cas, tenint en 
compte els diferents eixos, dreta-esquerra o independentista - no independentista.

Recorda que la proposició demana que el PIM es presenti en el termini d’un mes, 
de manera que celebra que el govern hi estigui d’acord.

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el 
vot favorable del PSC, la Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, el Sr. 



6480 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 31 30-11-2016

 

Sierra expressa el vot favorable de C's, el Sr. Bosch expressa el vot favorable 
d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el 
vot favorable de la CUP. S'aprova.

Del Grup Municipal ERC:

7. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a crear, 
en el marc de Barcelona Activa, un comitè permanent vinculat al sector dels 
videojocs i dels jocs aplicats, que agrupi a tots els agents implicats en aquest 
sector i es comprometi a: - Coordinar accions concretes de promoció, impuls del 
sector i diàleg entre els agents que el conformen. - Definir les estratègies a seguir 
per tal de consolidar la nostra ciutat com a pol d'atracció d'aquest tipus d'indústria 
a nivell mundial. - Crear la figura d'un referent tècnic per part de l'Ajuntament de 
Barcelona que esdevingui l'interlocutor de referència de cara al sector.

El Sr. Bosch llegeix el text de la proposició i espera que el govern vegi aquestes 
mesures com a raonables i que els altres grups hi donin suport. El Grup d'Esquerra 
Republicana creu que Barcelona ha de ser capital de les tecnologies de la 
informació i de la comunicació, que el teixit econòmic diversificat de Barcelona així 
ho justificaria i que es podria assolir una economia més plural, més diversificada i 
amb una ocupació de molta més qualitat.

A continuació, destaca que la idea que hi ha darrere d’aquesta proposta és 
atraure talent i innovació, i no pas perquè el talent i la innovació es limitin a aquest 
sector, sinó perquè aquest magnetisme permet a la ciutat desenvolupar-se i ser 
socialment més homogènia. Apunta que en la mesura que hi ha èxit també hi ha 
distribució i, inversament, si no hi ha distribució tampoc es pot qualificar el 
dinamisme com a exitós perquè aquest no arriba a la majoria de la població.

D’altra banda, afirma que Barcelona ja s’ha convertit en la capital de la indústria 
del videojoc amb la celebració del Barcelona Games World, que és la fira més 
important del sector a l’Estat, que atrau 120.000 visitants. Comenta que aquest 
saló, que combina les indústries culturals, tecnològiques i creatives, és una mostra 
més del potencial que té la ciutat.

Tot seguit, assenyala que aquest és un sector emergent i, per tant, que mereix 
que se li doni suport. També remarca que es tracta d’un sector molt transversal i 
que contempla activitats que abasten des del turisme a l’educació, la formació en 
general, la salut, la recerca. Per aquestes raons, creu que el sector dels videojocs 
és especialment atractiu i que pot incidir molt en l’ampliació de l’oferta formativa 
de la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, apunta que ja hi ha universitats que 
ofereixen titulacions superiors, màsters i postgraus, com la Universitat de 
Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de 
Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, per tal de generar talent a partir dels 
professionals especialitzats. Tot i així, creu que des de l'Administració encara es 
pot donar més suport a aquest sector si es vol que Barcelona es converteixi en la 
capital de la tecnologia i de la creativitat.

El grup d’Esquerra Republicana pensa que aquests objectius només es poden 
assolir treballant conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, definint bones 
estratègies per tal de fer que Barcelona tingui aquesta capitalitat, si més no en 
l’àmbit europeu. Per tant, demana que hi hagi una persona que sigui referent i 
esdevingui l’interlocutor de referència de l’ajuntament amb el sector. Puntualitza 
que no pretenen crear figures noves ni generar salaris nous a l'Administració, però 
sí que es tractaria de demostrar que l’ajuntament creu en el sector, que es pren 
aquesta qüestió seriosament i volen que totes les empreses i tots els professionals 
del sector dels videojocs se sentin representats, acollits, escoltats i que, en 
definitiva, puguin treballar còmodament i de manera fluïda amb l'Administració de 
la ciutat de Barcelona. Opina, doncs, que quan es parla d’innovació i de potenciació 
de la creativitat, de les indústries emergents i de les tecnologies es parla de coses 
com aquesta.

Finalment, insisteix a demanar al govern i a tots els grups del consistori que, en 
la mesura que trobin la proposta adequada, li donin suport.
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El Sr. Blasi anuncia el vot favorable del Grup Municipal de Convergència i Unió a 
la transacció a la qual han arribat el Grup d’Esquerra Republicana i el govern 
municipal, entenent també que aquest text deu haver estat comunicat a la 
Generalitat per tal que se’n senti corresponsable i destaca la complicitat de la seva 
formació amb el grup proposant.

Tot seguit, argumenta que de la intervenció del Sr. Bosch es pot deduir que la 
indústria cultural és un element estratègic i, tot i que no sap si s’ha de
circumscriure a aquest àmbit.

Quant a l’atracció de talent i a la innovació, recorda l’aposta que durant el 
mandat anterior es va fer pel Mobile World Congress, amb voluntat d’aprofitar 
precisament aquesta fira per fer de la ciutat de Barcelona un pol d’atracció. Això li 
fa pensar que han viscut un parèntesi d’un any i escaig durant el qual no hi ha 
hagut una aposta de veritat del govern per donar suport a les start ups.

D’altra banda, el seu grup comparteix la importància del sector dels videojocs i 
destaca que, segons algunes fonts, aquest sector mou més de 80.000 milions 
d’euros anuals. També apunta que, malgrat que el sector darrerament no ha tingut 
el suport del govern municipal, la ciutat de Barcelona ha estat i és una ciutat de 
referència, ben posicionada, i s’ha d’aconseguir que ho continuï essent. En aquest 
sentit, esmenta un article publicat el cap de setmana anterior a La Vanguardia, que 
li ha estat útil per preparar la intervenció i en el qual s’afirmava que actualment no 
hi ha la filosofia que les start ups tecnològiques hagin de ser les que fan créixer 
l’economia, malgrat que quan funcionen generen llocs de treball de moltíssima 
qualitat. Entén, doncs, que aquesta és una bona definició de la proposició que es 
presenta i, per tant, emplacen el govern municipal a fer una aposta ferma i 
decidida en aquest àmbit, per comptes de donar missatges de decreixement.

El Sr. Sierra anuncia el vot favorable del seu grup. No reprodueix totes les dades 
que ja s’han donat perquè són concloents, però argumenta que aquest sector és 
important per a l’economia de la Barcelona, que és la segona ciutat d’Espanya en 
importància en el món del videojoc. Per tant, celebren i donen suport a qualsevol 
iniciativa que pretengui diversificar l’economia de Barcelona.

A continuació, exposa que el Grup de Ciutadans dóna suport a aquest sector, 
que qualifica d’estratègic per la capacitat que té d’atraure talent i, a més a més, 
que es caracteritza per una gran capacitat de creixement, que es calcula al voltant 
del 120 % fins a l’any 2017. Creu que Barcelona hauria de continuar liderant el 
sector del videojoc a Espanya i, amb aquest objectiu, l'Administració hauria de 
donar suport als emprenedors d’aquest sector, un sector que genera ocupació 
especialment entre els més joves, un dels sectors de la població que pateix més 
directament la xacra de l’atur.

El Sr. Mulleras admet que aquesta indústria és molt important al món i en la 
qual Barcelona s’ha de situar. En aquest sentit, considera que la Barcelona Games 
World, que potser és la principal fira mundial del sector, ajuda Barcelona a situar-
se com a referent del sector en l’àmbit mundial.

Assenyala que Barcelona, com a capital de les tecnologies de la informació i de 
la comunicació, també ha de ser present en la indústria dels videojocs i, per tant, 
anuncia el vot favorable del Grup Popular a la proposició, perquè entén que 
aquestes empreses produeixen un alt valor afegit i tenen un efecte multiplicador 
en l’economia, sobretot per a la gent jove que entra en el món laboral. Reitera, 
doncs, que Barcelona s’ha de posicionar internacionalment en aquest sector, cosa 
que farà que moltes altres indústries auxiliars i altres actors també puguin ser 
atrets a la ciutat.

En conclusió, el Grup Popular està a favor de la proposició, a favor de passar de 
pantalla i d’apostar per la indústria dels videojocs.

El Sr. Garganté exposa que, si no s’erra, la transacció l’únic que fa és llevar 
Barcelona Activa del text, cosa que els sembla bé.

A continuació, argumenta que el sector del videojoc és un sector que a 
Barcelona ja està en ple auge i, per tant, la proposició els genera alguns dubtes. 
Assenyala que hi ha diverses empreses d’abast mundial situades a Barcelona i, a 



6482 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 31 30-11-2016

 

diferència d’altres sectors com l’hostaleria o tot allò vinculat al turisme, en aquest 
les condicions laborals no són precàries. Entre altres dubtes, planteja si els 
recursos de l’ajuntament i de la Generalitat s’hagin de destinar a aquest sector, el 
qual, com s’ha vist en el Barcelona Games World, ja aposta per si sol i d’una 
manera forta per la ciutat en detriment d’altres capitals europees. Comenta que el 
sector dels videojocs necessita un personal molt especialitzat i amb estudis 
concrets. No té clar, doncs, si l’aposta de l’ajuntament i de la Generalitat seria per 
la creació d’estudis superiors per poder oferir-los a les empreses d’aquest sector, 
cas en què estarien disposats a parlar-ne perquè les ofertes educatives en l’àmbit 
universitari en aquest camp actualment són molt reduïdes.

D’altra banda, es mostra preocupat perquè no s’avanci cap a un model similar al 
del Mobile World Congress, que implica que Barcelona es deixi trepitjar i que es 
donin privilegis a determinades multinacionals del sector o als seus presidents. 
Assenyala que això no és el que el Grup de la CUP - Capgirem Barcelona desitja 
per a Barcelona ni per al país, però han vist que aquest és un model que es pot 
arribar a perseguir i al qual s’han d’oposar, ateses les implicacions que té.

Finalment, reitera que ara com ara el sector ja funciona i considera que la 
intervenció que es proposa, tal com està plantejada, pot implicar el perill que al 
final només s’aposti pel model de multinacionals del videojoc, quan la realitat és 
que una gran part d’aquest sector també lluita contra les multinacionals, com ho fa 
el sector del videojoc independent.

Atès que no veu en aquest moment la necessitat de derivar recursos públics a 
un sector que potencialment és fort, autosuficient i que per si sol ja aposta per 
Barcelona, anuncia l’abstenció del seu grup a la proposició.

La Sra. Ballarín anuncia el vot favorable del seu grup. Exposa que, tal com ha 
explicat anteriorment el tinent d’alcalde d’Empresa, Cultura i Innovació, una de les 
apostes del govern en l’àmbit econòmic és la diversificació de l’economia perquè, 
en aquests moments, aquesta és l’aposta intel·ligent, de manera que el govern 
aposta pels sectors més creatius, més innovadors i que donen més projecció dins i 
fora de la ciutat. En aquest sentit, assenyala que el sector dels videojocs va en 
aquesta línia perquè genera riquesa i ocupació, sobretot per als emprenedors més 
joves, i serveix per retenir el talent i importar-ne a Barcelona. També destaca que 
aquest sector està lligat al sector de l’audiovisual, que és un sector clau per a 
l’economia de Barcelona.

A continuació indica que estan d’acord en el fons de la qüestió i que han arribat 
a una transacció per donar forma concreta a aquest suport que l’Ajuntament de 
Barcelona ha d’oferir al sector dels videojocs.

El Sr. Colom intervé com a portaveu de Barcelona en Comú. Exposa que
coincideixen en l’interès de promocionar el sector dels videojocs i per aquesta raó 
agraeixen que s’hagi pogut arribar a aquesta transacció, perquè es reconeix que el 
govern ja està treballant amb la Generalitat en aquest sentit mitjançant alguns 
programes, com el Gamebcn, en el qual participen la Generalitat i Barcelona Activa 
com a soci estratègic i com a espai de facilitació de la incubació. Indica que aquest 
és un programa mixt de formació i de desenvolupament de negoci, i en la fase 
actual és la Generalitat qui l’impulsa des del punt de vista de les convocatòries.

D’altra banda, apunta que el 2016 ha estat el primer cop que la fira Games 
World s’ha situat a Barcelona, quan abans es feia a Madrid, i el govern municipal 
està compromès en la consolidació d’aquesta fira a la ciutat, com a referència del 
sector al sud d’Europa.

Tot i que les dades de què disposa sobre el sector dels videojocs són més aviat 
referents a Catalunya, assenyala que Barcelona té un paper important dins de 
l’Estat i acull el 38 % dels treballadors del sector. A més a més, comenta que 
Catalunya i el conjunt de l’Estat són el quart mercat mes gran d’Europa per a la 
indústria dels videojocs però no ocupen aquesta posició en termes de producció i, 
per aquesta raó, creu que s’ha d’aprofitar l’empenta comercial per augmentar el 
pes de la producció local, per tal que aquest sector creï més activitat econòmica i 
ocupació de qualitat.
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Per acabar, exposa que han de continuar treballant en el foment de la innovació, 
en el suport a la creació i a les acceleradores de captació de finançament i en el 
foment de les relacions a la universitat per promoure un nivell formatiu superior, 
adequat a les exigències del sector.

Per totes aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup i torna a agrair 
que s’hagi arribat a una transacció en el sentit que ha expressat.

El Sr. Bosch agraeix l’acceptació de la transacció, que va en el sentit de no crear 
cap òrgan específic i de no carregar l'Administració sense una necessitat clara, atès 
que l’Ajuntament de Barcelona ja treballa amb el Govern de Catalunya.

A continuació, subratlla que allò important de la proposta és que s’ha de creure 
en aquestes mesures, i s’ha de treballar, afavorir i promoure. Aclareix que no 
parlen de subvencionar empreses del sector, però sí que és necessari destintar 
alguns recursos perquè hi pugui haver un interlocutor, perquè hi ha moltes 
empreses que ho demanen atès que moltes qüestions no es poden resoldre sense 
un interlocutor clar. També destaca la importància de la formació perquè hi ha un 
sector que, si bé admet que funciona bé, sovint no arriba a aquells joves de la 
ciutat de Barcelona que hi podrien accedir si tinguessin oportunitats formatives i 
d’informació.

Quant a la intervenció del Sr. Garganté, assenyala que l’ha sorprès que digui 
que no cal intervenir en un sector que ja funciona per no fer nosa, posició que 
qualifica de neoliberalisme. Contràriament, afirma que cal intervenir-hi, com en 
tots els sectors que es vulguin promoure per crear ocupació de qualitat i una 
formació com cal.

El Sr. Blasi entén que la transacció era amb el govern i no pas amb Barcelona en 
Comú, matís que considera important. En qualsevol cas, senyala que la proposició 
parla d’una figura tècnica, que ha de ser una persona o un grup de referència a qui 
es puguin dirigir les start ups o les persones interessades, i que haurà de coordinar 
i impulsar aquest àmbit d’informació i de formació.

El Sr. Garganté comenta que el tema de formació no es contempla en la 
proposició. I, quant al neoliberalisme significa, explicat de manera molt reduïda, 
transferir la riquesa del sector públic cap al sector privat. Considera, doncs, que si 
es parla de fer promoció, impuls del sector i estratègies molt ambigües, això 
implica que recursos públics es derivaran cap al sector privat.

El Sr. Colom aclareix que la transacció s’ha fet amb el govern.

El Sr. Colom expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el 
vot favorable del PSC, el Sr. Blasi expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Sierra 
expressa el vot favorable de C's, el Sr. Bosch expressa el vot favorable d'ERC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa l'abstenció 
de la CUP. S'aprova amb el redactat següent:

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a treballar, 
conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, amb el sector dels videojocs i dels 
jocs aplicats, en permanent diàleg amb tots els agents implicats en aquest sector i 
es comprometi a: -Coordinar accions concretes de promoció, impuls del sector i 
diàleg entre els agents que el conformen. - Definir les estratègies a seguir per tal 
de consolidar la nostra ciutat com a pol d’atracció d’aquest tipus d’indústria a nivell 
mundial. - Crear la figura d’un referent tècnic per part de l’Ajuntament de 
Barcelona que esdevingui l’interlocutor de referència de cara al sector.

Del Grup Municipal PP:

8. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a iniciar 
immediatament el procés participatiu de ciutat i districtes i les negociacions amb 
els grups polítics municipals sobre el Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per 
a l'any 2017, sobre la base de prioritzar la despesa en els àmbits d'atenció social, 
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creació d'ocupació estable i de qualitat, dotació d'habitatge i urbanisme de barri, 
especialment en els districtes més deprimits de la ciutat, i a partir d'incorporar 
mesures de reducció de la despesa innecessària d'acord amb un Pla d'optimització 
dels recursos del Grup Ajuntament per al període 2017-19.

El Sr. Mulleras comunica que la proposició també s’ha transaccionat amb el 
govern municipal i que també a l’inici de la sessió el Grup de Convergència i Unió 
els ha fet arribar una esmena. Tot segueix llegeix el text transaccionat.

A continuació, tal com ja s’ha comentat en diverses ocasions, comenta que a 
dos mesos de tancar l’any encara no saben res del pressupost i no és un fet trivial 
que dues proposicions de l’ordre del dia parlin del pressupost del 2107 i de la 
necessitat que es presenti i que es posi a debat, i que una altra proposició parli del 
Pla d’inversions municipals i del pressupost. Entén, doncs, que fan tard no en la 
presentació del pressupost, però sí en la fase prèvia, que és la negociació i el 
diàleg entre els grups municipals per tal de fer la proposta inicial de pressupost. 
Remarca que el pressupost és un instrument bàsic per a les actuacions d’un 
ajuntament i el principal instrument d’actuació econòmica per a una ciutat.

Així, doncs, reitera que de moment no s’ha iniciat la participació ciutadana ni en 
els districtes ni en l’àmbit de ciutat, i el seu grup entén que és fonamental 
començar l’elaboració del pressupost amb aquest procés de participació. Assenyala 
que és especialment greu que els grups municipals no hagin tingut contacte amb el 
govern, si més no pel que fa al Grup Popular, i considera que cal establir els eixos 
estratègics que han de servir de base per negociar el pressupost. Així, des del seu 
punt de vista, opinen que un d’aquests eixos bàsics ha de ser l’atenció social, 
especialment per a les persones en situació més vulnerable. En aquest sentit, 
assenyala que, en la darrera modificació de crèdit que es va aprovar, dels 275 
milions d’euros només 24 milions eren per a despesa social. Per aquesta raó entén 
que la despesa social és prioritària i que ha de tenir un increment en el pressupost 
de 2017.

En segon lloc, creu que el pressupost ha de fer un esment especial a la creació 
d’ocupació estable i de qualitat. En aquest sentit, opina que l’aposta de 
l’ajuntament no s’ha de basar únicament en els plans d’ocupació, que al cap i a la 
fi donen una feina temporal i de poca qualitat. Contràriament, pensa que s’han de 
facilitar les eines perquè els autònoms creïn ocupació, perquè es creïn empreses 
petites i mitjanes a la ciutat i perquè es creï ocupació estable i de qualitat.

En tercer lloc, creu que el pressupost ha de contemplar l’habitatge i l’urbanisme 
als barris i als districtes.

D’altra banda, assenyala la importància de reduir la despesa innecessària. 
Comenta que el Grup Popular proposava un pla d’optimització de recursos, però en 
la transacció s’ha canviat aquesta expressió per la frase «fer una planificació a 
curt, mitjà i llarg termini». Tanmateix, el que creuen que és important és que 
l’ajuntament es prengui seriosament la reducció de la despesa innecessària del 
grup de l’Ajuntament de Barcelona, i assenyala que l’any 2016 no ha estat així, 
sinó que s’ha continuat gastant excessivament en publicitat, en arrendaments, en 
informes, en estudis, en relacions internacionals de caràcter polític, no pas de 
caràcter econòmic, o en viatges. El seu grup entén que cal fer una política 
d’austeritat en la despesa innecessària per poder destinar aquests recursos a 
despesa social i a altra despesa per millorar la qualitat de vida dels barcelonins. A 
més a més, assenyala que amb la disminució d’aquesta despesa innecessària es 
tindria més marge per abaixar els impostos.

Per totes aquestes raons han presentat aquesta proposició i esperen obtenir el 
vot favorable dels grups municipals.

En aquest moment la presidenta es reincorpora al seu lloc.

La Sra. Recasens troba significatiu que tres grups municipals presentin 
proposicions interpel·lant el govern a obrir negociacions per tenir un pressupost, la 
qual cosa denota que es tracta d’una qüestió important, que van amb retard i la
iniciativa és de l’oposició perquè el govern no obre negociacions i, en tercer lloc, 
que el govern és incapaç de teixir consensos.
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Anuncia el vot favorable del Grup de Convergència i Unió a la proposició, amb 
les esmenes pactades, i torna a reclamar que aquestes proposicions, que en 
definitiva el que demanen és que s’obrin negociacions, diàleg i que el govern 
treballi en matèria pressupostària, s’apliquin des de l’honestedat i la veritat.

Tal com ha dit anteriorment, reitera que el govern va arribar a una sèrie 
d’acords amb alguns grups en la pròrroga pressupostària i la modificació de crèdit 
però al cap de poc temps aquests acords es donaven de baixa per donar d’alta 
altres matèries. En aquest sentit, recorda que es va comprar Can Seixanta per 6 
milions d’euros i es van donar de baixa 2,2 milions que es preveien invertir a 
l’Escola Massana i 1,2 milions que s’havien de destinar a la parcel·la de la Marina, 
a la Zona Franca, perquè el metro arribés en aquest barri. També esmenta que es 
va comprar l’edifici del Centre Fòrum, on se situa el centre sociosanitari del Parc 
Salut Mar, operació aprovada en el plenari del Consell Municipal del mes de juliol i 
que es va finançar amb partides que s’havien pactat amb altres grups municipals 
per a altres operacions, com el projecte de la Model, pressupostat amb 2 milions 
d’euros, inversió que no es va reprogramar. En la mateixa línia, acusa el govern 
d’inacció sobre altres acords, com la compra de l’edifici de la Foneria de Canons o 
l’acceleració dels estudis de cobriment de la ronda de Dalt entre altres.

Insisteix que el seu grup donarà suport a la proposició, però allò que més els 
preocupa i el que demanen és que aquestes proposicions que es presenten no 
solament siguin aprovades amb el vot afirmatiu del govern, sinó que aquest les 
implementi.

El Sr. Sierra pel que fa a la proposició del Grup Popular, anuncia el vot favorable 
del seu grup, tal com han fet anteriorment amb la proposició presentada pel Grup 
de Convergència i Unió.

A continuació, insisteix que el mandat que va sortir de les urnes el 24 de maig 
de 2015, en un consistori molt fragmentat i amb el govern més minoritari de la 
història de l’ajuntament, era d’arribar a consensos i que els grups i el govern fossin 
capaços de dialogar i de pactar. Assenyala que Ciutadans ja ha demostrat a 
Espanya que són capaços de fer un pacte d’investidura amb el Partit Socialista 
Obrer Espanyol i un altre pacte amb el Partit Popular. Apunta que, des de la 
centralitat, també són capaços d’arribar a acords amb la CUP i han votat 
favorablement alguna iniciativa d’aquest grup i també d’Esquerra Republicana. 
Aquest, remarca, és el missatge i creu que és l’essència de la democràcia, el fet de 
ser capaços de prendre decisions entre tots i sense sotmetre’s al corró de 
determinades majories absolutes.

Així, doncs, reitera la bona disposició del seu grup per tirar endavant totes les 
polítiques que siguin bones per als barcelonins. En aquest sentit, torna a recordar 
la proposta que Ciutadans va fer durant la campanya electoral referent a un parc 
d’habitatge social en règim de lloguer i en subratlla l’expressió «en règim de 
lloguer».

El Sr. Bosch exposa que el seu grup tenia dubtes seriosos sobre el sentit del vot, 
però creu que la transacció n’ha millorat el text i reconeix les bones intencions del 
Sr. Mulleras. Així, doncs, apunta que l’elaboració d’uns bons pressupostos, 
participatius i que es destini els recursos allà on són necessaris va en el sentit de 
millorar la ciutat tot el que sigui possible.

Pel que fa als dubtes inicials que tenien sobre aquesta proposició, assenyala que 
els ha cridat l’atenció i els ha incomodat una mica que el Grup Popular parli de 
reduir despeses innecessàries quan es refereix a la ciutat de Barcelona i a uns 
pressupostos que són bastant ajustats, sobretot si es comparen amb els 
pressupostos generals de l’Estat, els quals es va mirar amb molta atenció durant 
alguns anys. Així, recomana al Sr. Mulleras que, si vol parlar de despeses 
innecessàries, es miri els pressupostos generals de l’Estat, els quals contemplen 
una despesa de 775.000 euros anuals només per netejar l’oficina i la residència del 
Sr. José Ignacio Wert a la ciutat de París, com a detall que potser no és el més 
important però que és significatiu. En canvi, sí que troba significatiu que els 
pressupostos de Defensa, que ascendeixen a 5.787 milions d’euros, si s’afegeix el 
que s’hi destina des del Ministeri de l’Interior, Presidència o la Seguretat Social 
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arriben a 17.465 milions d’euros per proveir l’Estat espanyol d’un exèrcit 
qüestionable en temps de pau. Remarca que aquesta xifra és sis vegades superior 
al de la ciutat de Barcelona. Amb aquest escenari, critica que el Partit Popular 
vulgui acotar al màxim la despesa de l’ajuntament i reclami austeritat. Per tant, 
dubta que el Partit Popular sigui la millor tribuna des d’on es poden expressar 
aquests bon desitjos i grans intencions.

Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup perquè opina que la transacció 
millora el text original, però assenyala que no es podia estalviar la crítica al punt 
de partida des del qual parla el Partit Popular, que li sembla poc sincer.

El Sr. Garganté assenyala al portaveu de Ciutadans que instar el govern perquè 
presenti el PIM és el mateix que instar-lo perquè presenti una proposta de 
pressupost. Entén que això no vol dir res i que no es poden fer grans 
manifestacions sobre el fet que totes les forces polítiques arriben a acords perquè 
al capdavall es vota una cosa que el govern ha de fer.

A continuació, recorda que anteriorment la portaveu de Convergència i Unió es 
queixava que el govern no li fa cas i qualifica la proposició del Partit Popular de 
traca i mocador, perquè la força del consistori que entén que és més 
antidemocràtica, autoritària i contrària a la participació reclama uns pressupostos 
participatius. Així, recorda que en la sessió del 12 de juliol el Partit Popular va 
votar en contra de fer uns pressupostos participatius i en canvi ara els demanen. El 
que li sorprèn, però, és que en aquell moment Barcelona en Comú es van abstenir 
perquè argumentaven que solament hi havia temps per fer una prova pilot a dos 
districtes i en aquesta ocasió han transaccionat amb el Partit Popular aquesta 
proposició, on es diu que es farà un procés participatiu, procés que entén que no 
es farà. Per tant, no sap què pretén el Partit Popular ni què pretén el govern amb 
aquesta transacció, i pregunta si es pretén poder fer una piulada dient que la CUP 
vota en contra de fer un pressupost participatiu. En definitiva, mostra sorpresa per 
aquesta situació. En tot cas, comenta que si els altres grups volen continuar jugant 
al joc dels disbarats la CUP no els seguirà.

Per totes aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup.

La Sra. Ballarín anuncia el vot favorable del Grup Socialista amb els mateixos 
arguments expressats en les dues proposicions anteriors que versaven sobre 
temes molt similars. Afegeix que es faran les dues proves pilot a les quals feia 
esment el Sr. Garganté, una al districte de l’Eixample, del qual té l’honor de ser 
regidora.

A continuació, apunta que no s’allargarà gaire perquè al Partit Popular li 
preocupa el cost de transcripció de les actes. Així, doncs, no afegeix res més.

El Sr. Pisarello es mostra d’acord amb la Sra. Ballarín i, irònicament, apunta que 
serà molt sintètic en la resposta per començar a estalviar en les actes.

Anuncia el vot favorable del Grup de Barcelona en Comú per cordialitat. 
Remarca que a vegades la ciutadania ha de saber que s’ha de distingir entre les 
posicions polítiques i les personals, i assegura que no té res contra la persona del 
Sr. Mulleras, al contrari, tenen una relació que els permet dialogar de manera 
serena sobre molts temes, malgrat que no combreguen en moltes qüestions de 
fons i ideològiques. En aquest cas, apunta que la proposició ha estat feta per ser 
aprovada i, per tant, l’aprovaran. En aquest sentit, li sembla bé que el Partit 
Popular tingui interès en uns pressupostos focalitzats en els drets socials i laborals, 
i s’estalvia emetre la seva opinió sobre les polítiques laborals que ha dut a terme el 
Govern del Partit Popular durant els últims anys, les quals creu que ho han estat 
tot menys font d’ocupació de qualitat i estable, tal com ja han dit en altres 
ocasions. Reitera que el Partit Popular ha imposat moltes limitacions per poder 
tirar endavant alguna de les polítiques que ara reclama.

D’altra banda, està d’acord que cal fer una gestió austera i assenyala que creu 
molt en l’austeritat republicana com a principi democràtic bàsic, però comenta que 
també s’haurien de posar d’acord en allò que el Sr. Mulleras considera despesa 
necessària. En aquest sentit, apunta que si s’analitza la despesa que fa el Govern 
del Partit Popular a l’Estat segurament no tindrien les mateixes prioritats. Així, 
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assegura que el govern municipal no deixarà de fer política cultural o de relacions 
internacionals, en les quals probablement el portaveu del Grup Popular no està 
d’acord.

Per aquestes raons, reitera que votaran a favor de la proposició perquè 
comparteixen l’esperit del que es planteja, més enllà de les discussions que tenen, 
i espera que això permeti tenir un diàleg més fructífer durant tot el procediment 
per a l’aprovació del pressupost.

Quant a la participació, reconeix que el calendari del debat pressupostari inclou 
un procés de participació ciutadana que està regulat en la legislació i, tal com 
havien comentat en alguna altra ocasió, que el govern ampliarà amb un projecte 
pilot en els districtes de Gràcia i de l’Eixample. La intenció, afegeix, és que en un 
futur aquests projectes pilot s’ampliïn a la resta de la ciutat. Tanmateix, tal com ja 
han explicat altres vegades, reitera que fer uns pressupostos participatius és 
tècnicament més complicat que no es pensaven i, per aquesta raó, comencen per 
dos districtes.

El Sr. Mulleras creu que ha quedat clar el sentit de la proposició, que era posar 
de manifest la necessitat que l’ajuntament disposi d’aquest pressupost i que els 
grups polítics no han tingut cap presa de contacte amb el govern municipal sobre 
aquesta qüestió ni tampoc s’ha iniciat cap tipus de procés participatiu. Apunta, 
doncs, que s’ha de saber llegir bé, perquè una cosa són pressupostos participatius i 
una altra cosa diferent són processos participatius. El Grup Popular entén que la 
participació s’ha de fer des dels districtes i també mitjançant els grups polítics, raó 
per la qual demanen aquest inici d’un procés participatiu.

Tot seguit, entén que hi ha despeses que es poden reduir, com la despesa en 
publicitat. En aquest sentit, esmenta que cada any el grup ajuntament es gasta 20 
milions d’euros per aquest concepte, quantitat que creu que es pot reduir, però no 
veu que les darreres accions del govern municipal no vagin en aquesta línia, tal 
com s’ha vist per la publicitat que s’ha introduït en la premsa del mes d’octubre.

El Sr. Garganté entén que pot ser més complicat fer un procés participatiu 
vinculant, però assenyala que el problema és que la proposició dóna a entendre 
que aquest procés es farà i per aquesta raó han formulat la crítica. En tot cas, 
comenta que no sap si ha de riure o plorar quan el Partit Popular proposa fer un 
procés participatiu, si bé prefereix riure. Indica que aquesta proposició és 
l’exemple més clar que l’ajuntament és un teatre de les aparences.

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el 
vot favorable del PSC, la Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, el Sr. 
Sierra expressa el vot favorable de C's, el Sr. Bosch expressa el vot favorable 
d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa 
l'abstenció de la CUP. S'aprova amb el redactat següent:

La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern municipal a iniciar 
immediatament el procés participatiu de ciutat i districtes i les negociacions amb 
els grups polítics municipals sobre el Pressupost Municipal per a l'any 2017, sobre 
la base de prioritzar, entre d'altres, la despesa en els àmbits d'atenció social, 
creació i ocupació estable i de qualitat, dotació d'habitatge i urbanisme de barri, 
especialment en els districtes més deprimits de la ciutat, i a partir d'incorporar 
mesures derivades d'una planificació a curt, mitjà i llarg termini per a la reducció 
de costos innecessaris al Grup Ajuntament.

Del Grup Municipal CUP:

9. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar a la Presidència de TMB, 
Mercedes Vidal, a rescindir el contracte entre l'empresa pública Transports de 
Barcelona SA i el consorci públic-privat Turisme de Barcelona que l'any passat va 
reportar 4M euros a aquest últim per continuar promocionant el turisme a la ciutat 
i, en conseqüència, es destinin tots els beneficis del Bus Turístic que, actualment, 
van dirigits al consorci públic-privat a rebaixar els preus del transport públic.
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El Sr. Garganté exposa que el Bus Turístic de TMB va tornar a sorgir l’any 1987, 
perquè temps enrere ja havia existit, amb el nom de «línia 100 - Descobrim 
Barcelona», i només s’utilitzava durant l’estiu. Per les dades que han pogut trobar, 
han sabut que l’any 1987 van utilitzar aquest servei 11.357 persones i l’any 2013, 
segons les darreres dades que han trobat, l’han utilitzat 1.994.345 persones. 
Insisteix que aquestes dades es refereixen solament al Bus Turístic de TMB i 
recorda que hi ha un altre bus turístic d’una empresa privada.

D’altra banda, pel que fa al consorci Turisme de Barcelona, indica que és un 
consorci publicoprivat creat l’any 1993, presidit pel Sr. Joan Gaspart i que es 
dedicava a la promoció de la ciutat de Barcelona com a destinació turística.

A continuació, comenta que l’any 1987 es va firmar un contracte entre 
Transports de Barcelona SA, que és la part d’autobusos de TMB, i el consorci 
Turisme de Barcelona, que va implicar la contractació externalitzada les 
informadores del Bus Turístic i uns ingressos per al consorci, un 20 % dels quals 
provenen de la participació en els resultats, que en el cas de 2015 van ser de
2.600.000 euros, i una altra part prové de les comissions per venda de tiquets, 
que també el 2015 va representar 1.400.000 euros. Per tant, assenyala que l’any 
2013 Turisme de Barcelona va tenir uns ingressos provinents del Bus Turístic de 
3.900.000 euros i el 2014 de 4.200.000 euros.

Tot seguit, comenta que, van sol·licitar el contracte d’aquest servei a la direcció 
de TMB i els van lliurar un contracte que començava l’any 2000 i finalitzava l’any 
2015 com màxim, perquè era per deu anys amb una pròrroga màxima de cinc 
anys. Els va sorprendre perquè entenien que els donarien el contracte vigent i els 
en van donar un de caducat. Aleshores en una de les reunions de Turisme de 
Barcelona van sol·licitar aquest contracte i els van dir que aquest contracte el tenia 
TMB i que el demanessin a l’Ajuntament. Per tant, van demanar una còpia del 
contracte a la Regidoria de Turisme, la qual finalment els ha arribat i han pogut 
comprovar que es tracta d’una pròrroga del contracte original per cinc anys més, i 
que va ser signada l’any 2015 pel govern actual.

Tal com s’ha dit en el debat de l’informe sobre turisme que ha presentat el 
govern, subratlla que els veïns i les veïnes consideren que el turisme és el segon 
problema en importància de la ciutat, cosa que s’ha constatat, i la CUP entén que 
aquesta problemàtica no prové solament d’una fotografia d’uns turistes nus a la 
Barceloneta, que es va publicar dos anys enrere i que va donar la volta al món, 
malgrat que els mitjans de comunicació i molts grups polítics van voler fer creure 
que aquest era el problema més greu que provocava el turisme, és a dir, la falta 
de civisme i de respecte. Assenyala, però, que allò important és l’impacte directe 
sobre les economies dels veïns i veïnes de Barcelona per l’augment del cost de la
vida, ja sigui per l’augment dels lloguers o pel tipus de comerç que acaba arrelant 
en els barris més massificats turísticament, de manera que en molts casos 
s’expulsa el veïnat del barri, com passa a la Barceloneta i a Ciutat Vella.

Atès que creu que s’han de cercar vies per trobar solucions, i tenint en compte 
que el transport públic és una qüestió que a final d’any serà notícia perquè és quan 
ATM, controlada en un 51 % per la Generalitat, un 25 % per l’Ajuntament de 
Barcelona i un 24 % per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, apuja els preus del 
transport, la CUP demana que la Comissió d’Economia i Hisenda insti la presidència 
de TMB a rescindir el contracte entre l’empresa pública Transports de Barcelona i el 
consorci publicoprivat Turisme de Barcelona, i que aquests 4 milions d’euros que 
va recaptar l’any 2015 no es destinin a continuar promocionant el turisme, sinó a 
rebaixar el preu del transport públic, cosa que afecta directament les butxaques 
dels veïns i veïnes de Barcelona.

La Sra. Recasens anuncia el vot contrari a la proposició, entre altres raons 
perquè creu que aquest no és l’únic mecanisme, ni tampoc el necessari, per fer 
una política de tarifes del transport públic, sinó que hi ha altres instruments que ho 
permetrien. Apunta que el govern municipal de Convergència i Unió va acordar 
amb el Grup Socialista una rebaixa de la T-10, en aquest cas per rebaixar la tarifa 
de 10,30 euros a 9,95, mitjançant una negociació pressupostària. Insisteix, doncs, 
que hi ha altres mecanismes per rebaixar de veritat les tarifes del transport públic.
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A continuació, exposa que els ingressos del Bus Turístic representen un 8 % per 
a Turisme de Barcelona, 4 milions sobre 48 milions del pressupost d’aquest 
organisme. Per tant, entén que aquesta és una proporció prou adient. En tot cas, 
reclama que tots els grups municipals es conjurin perquè el Govern de l’Estat 
compleixi amb les aportacions necessàries que possibilitessin la rebaixa del preu 
del transport públic, perquè l’Ajuntament de Barcelona compleix amb escreix els
seus compromisos. En aquest sentit, recorda que durant el mandat anterior el 
govern municipal va incrementar un 60 % les aportacions al transport públic, entre 
altres raons perquè s’havia acordat que l'Administració que plantegés una rebaixa 
dels preus havia d’aportar els fons necessaris. D’altra banda, assenyala que la 
Generalitat, tot i les dificultats pressupostàries, conegudes per tothom, no 
solament va complir els seus compromisos, sinó que va incrementar una mica la 
seva aportació. En canvi, troba incomprensible que l’Administració de l’Estat l’any 
2011 hi aportés 198 milions d’euros i que en aquest moment n’aporti 99, la qual 
cosa significa una retallada del 50 %, situació que qualifica d’escandalosa. Així, 
doncs, apunta que si no es pot fer una política tarifària adient en matèria de 
transport públic a la ciutat de Barcelona és fruit de l’incompliment de l’Estat 
espanyol dels seus compromisos amb el transport públic. Creu, doncs, que aquí és 
on de canalitzar els esforços i no pas mitjançant una concessió que representa 
solament 4 milions.

Tot seguit, assenyala que quan correspongui s’haurà de tornar a fer un concurs 
per adjudicar la concessió i aquest serà el moment en què s’hauran de pactar les 
noves condicions.

El Sr. Sierra creu que, a part de la repassada històrica sobre el Bus Turístic que 
ha fet el Sr. Garganté, el portaveu de la CUP no hi entén gaire en economia bàsica. 
Assenyala que si el consorci Barcelona Turisme té un 20 % de participació en els 
resultats del Bus Turístic i una comissió per la venda de tiquets és perquè suporta 
uns costos que no suporta TMB, precisament perquè ha delegat aquesta funció al 
consorci. Troba lògic, doncs, que una estructura preparada per promocionar el 
turisme a la ciutat i informar els visitants pugui fer aquesta funció. Comenta que la 
CUP veu el turisme com el segon problema més greu dels barcelonins, però indica 
que el 80 % dels ciutadans són conscients que la indústria del turisme ha permès 
que la ciutat de Barcelona tingui millors números i que la crisi, malgrat que hagi 
estat cruenta, no ho hagi estat tant com en altres indrets de Catalunya i de la 
resta d’Espanya. Assegura, doncs, que el turisme representa riquesa, llocs de 
treball i benefici per a la ciutat de Barcelona.

D’altra banda, subratlla que aquests 4 milions d’euros són una quantitat poc 
important davant del dèficit pressupostari que ja té TMB i, si bé el Grup de 
Ciutadans pot compartir la visió que cal abaratir el transport públic, creu que no 
s’ha de fer tal com proposa demagògicament la CUP. Així, doncs, el dèficit de TMB, 
que quantifica en 250 milions d’euros, és el que fa que el seu grup voti en contra 
de la proposició i recomana al grup proposant que deixi de fer demagògia i desitja, 
ja que han entrat en les institucions, que les institucions també els entrin al cap.

La Sra. Capdevila anuncia el vot favorable del Grup d’Esquerra Republicana a la 
proposició, perquè entenen que un servei de transport com el Bus Turístic ha de 
contribuir a finançar al màxim possible el transport públic de la ciutat i que no ha 
de destinar un percentatge excessiu dels seus guanys a reforçar la promoció 
turística.

Seguidament, apunta que Transports Metropolitans de Barcelona és una marca 
comercial sota la qual operen empreses de transport públic, la missió de les quals 
és garantir els serveis de transport públic de Barcelona i d’altres municipis de 
l’àrea metropolitana. Destaca que TMB pateix un dèficit crònic, que s’acumula any 
rere any i que alimenta un deute greu que s’ha d’anar finançant per poder 
continuar garantint el servei públic a la ciutat, principalment a causa de les tarifes 
del transport, que són per sota dels nivells que correspondria, tot i que és així com 
ha de ser, per poder cobrir les despeses enormes que comporta el manteniment 
d’una xarxa de transports com la de l’àrea metropolitana de Barcelona.
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D’altra banda, assenyala que Turisme de Barcelona, com a ens de promoció 
turística, ja rep aportacions importants de diferents fonts, entre les quals destaca 
la meitat de l’impost sobre estades en establiments turístics que es recapta a la 
ciutat de Barcelona, aportacions finalistes dels sectors privat i públic o ingressos 
per a l’organització de fires, entre d’altres, recursos que van destinats directament 
a publicacions, accions promocionals, serveis o productes d’exterior.

Com a conclusió, malgrat que Esquerra Republicana saben que una part 
important dels beneficis del Bus Turístic ja es destinen a TMB, reitera que votaran 
a favor de la proposició i desitjaria que aquesta mesura servís per poder abaixar 
les tarifes del transport públic.

El Sr. Mulleras reflexiona irònicament sobre la conversió del Sr. Garganté o de la 
CUP en el seu conjunt, perquè segons ells el turisme era la mare de tots els 
problemes de Barcelona i ara sembla que no el consideren tan dolent i fins i tot 
volen municipalitzar el negoci del Bus Turístic i utilitzar-lo per finançar el transport 
públic. Indica, però, perquè aquest servei ja s’utilitza per finançar el transport 
públic i posa com exemple que aquell mateix mati en el consell d’administració de 
TMB, en el qual el Sr. Garganté també és present, s’ha informat d’un increment 
dels ingressos pels autobusos d’oci l’any 2016, bàsicament el Bus Turístic, d’1,4 
milions d’euros, quantitat que cobreix el dèficit d’1,2 milions d’euros que s’ha 
generat per la disminució dels usuaris del metro, ocasionada per la interrupció dels 
serveis a causa de les vagues que hi ha hagut.

Tot seguit, apunta que el Bus Turístic genera uns ingressos de 28 milions 
d’euros i el Grup Popular entén que aquests ingressos són molt importants per a 
TMB i ajuden a disminuir les tarifes del transport públic.

D’altra banda, entén que la CUP presenti la proposició en la Comissió 
d’Economia, però no entén per què no han fet aquesta proposta en el consell 
d’administració de TMB que s’ha celebrat aquell mateix matí, perquè potser hauria 
estat més adient plantejar-la allà atès que aquesta qüestió afecta directament 
aquesta empresa.

En definitiva, creu que al final hi ha una qüestió de model, que la CUP creu en 
un model completament públic, mentre que el Partit Popular creu en la 
col·laboració publicoprivada, i, mentre que la CUP no creu en la iniciativa privada, 
el Partit Popular creu que la iniciativa privada pot donar molts beneficis a la 
societat. Així, doncs, assenyala que la CUP creu en la municipalització que 
plantegen en aquesta proposició, però opina que aquesta l’únic que aconseguiria 
seria incrementar la despesa pública, el nombre de funcionaris, i posaria en risc el 
model actual, que ha funcionat. Reconeix que hi ha matisos que s’han d’arreglar i 
que són millorables, però assenyala que el model de col·laboració publicoprivada 
de Turisme de Barcelona ha funcionat bé durant els darrers anys i entén que quan 
una cosa funciona és millor conservar-la.

Per totes aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició, 
entenent que aquesta mesura no significaria el millor per a la ciutat de Barcelona 
ni tampoc per finançar el transport públic.

La Sra. Ballarín anuncia el vot contrari del seu grup.

El Sr. Colom anuncia el vot contrari del seu grup per diverses raons. En primer 
lloc, perquè l’any 1987 va ser el Patronat de Turisme, antecessor de Turisme de 
Barcelona, qui va requerir a TMB que participés en aquest projecte i, per tant, no 
és un projecte de TMB. En segon lloc, perquè Turisme de Barcelona aporta una 
feina imprescindible per a l’èxit comercial del Bus Turístic i és qui proveeix el servei 
d’informadors, qui fa la promoció i qui comercialitza el servei, és a dir, qui realitza 
el gruix de les vendes de bitllets, de manera que el 91 per cent dels bitllets es ven 
mitjançant canals de Turisme de Barcelona. Assenyala, doncs, que trencar el 
contracte, que en definitiva és el que es proposa, probablement significaria la 
incapacitat de gestionar el Bus Turístic amb garanties i podria representar una 
pèrdua per al sector públic, perquè recorda que Turisme de Barcelona és un 
consorci en el qual participen l’ajuntament i una corporació de dret públic. Trencar 
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el contracte, doncs, podria implicar que el Bus Turístic quedés en mans del sector 
privat i que el sector públic perdés aquests ingressos.

A continuació, apunta que el 80 % dels beneficis del Bus Turístic es destinen a 
TMB i que el 20 % que correspon a Turisme de Barcelona també serveix per 
finançar el conjunt de despeses fixes, estructurals i de gestió del servei, i això 
permet que aquest servei es pugui prestar amb seguretat i que el sector públic 
demostri que és capaç de promoure un servei com el Bus Turístic.

El Sr. Garganté aclareix que el que es planteja en la proposició és que sigui TMB 
qui faci la gestió del Bus Turístic per comptes de Turisme de Barcelona, cosa que 
permetria que les informadores del Bus Turístic, que en aquest moment estan 
externalitzades, fossin contractades directament per TMB. Admet que això es pugui 
entendre com a municipalització d’una part del sector turístic perquè els beneficis 
anirien directament a l’espai públic i no a l’espai privat.

El Sr. Colom reitera que Turisme de Barcelona és una col·laboració 
publicoprivada i, per tant, no es pot deixar de dir que és sector públic. I, tal com 
s’ha assenyalat anteriorment, apunta que 4 milions no solucionen els problemes de 
finançament de TMB, sinó que s’ha de buscar una altra solució. En aquest sentit, 
coincideix amb la Sra. Recasens a demanar que l’ajuntament no faci de banc de 
l’Estat i a reclamar que l’Estat compleixi les seves obligacions amb l’ATM.

La Sra. Capdevila reitera que una part dels ingressos de Turisme de Barcelona 
van a TMB, però el seu grup creu que si els beneficis del Bus Turístic també poden 
anar a TMB d’alguna manera ajudaria a eixugar el deute tan gran que arrossega 
des de fa molt de temps.

El Sr. Colom expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el vot 
contrari del PSC, la Sra. Recasens expressa el vot contrari de CIU, el Sr. Sierra 
expressa el vot contrari de C's, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d'ERC, 
el Sr. Mulleras expressa el vot contrari del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
favorable de la CUP. Es rebutja.

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal C's:

10. Que el Govern municipal augmenti a 15 el número d'inspectors, amb 
l'objectiu de dotar de majors recursos a l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona.

El Sr. Sierra llegeix el text del prec.

El Sr. Pisarello accepta el prec i s’alegra que coincideixin en la necessitat de 
millorar la dotació de recursos i la plantilla de l’Institut Municipal d’Hisenda, i 
espera que sigui extensible al conjunt de l'Administració municipal. Comenta que 
tenir una plantilla reforçada en el cas d’aquest institut és fonamental per poder dur 
a terme una política fiscal equitativa i efectiva. Tanmateix, lamenta que la 
legislació estatal planteja problemes per a la contractació de treballadors i 
treballadores en diferents àmbits de l’ajuntament i per aquesta raó el govern ha 
fet un pla d’ocupació que implica un increment significatiu de la plantilla de l’IMH, 
dins de les possibilitats que té el govern.

Quant als inspectors, assenyala que quan va descobrir que solament hi havia 
cinc inspectors per a tot Barcelona no s’ho podia creure perquè no sap com es pot 
fer una política d’inspecció amb una plantilla tan curta. Per tant, esperen doblar 
com a mínim aquesta xifra.

No sap si podran arribar als quinze que planteja el portaveu de Ciutadans 
perquè les dificultats objectives són molt clares, però agraeix el prec perquè va en 
la línia de la preocupació que té el govern.
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El Sr. Sierra agraeix l’acceptació del prec. Puntualitza que la xifra de quinze 
inspectors respon a un càlcul aproximat en comparació amb la plantilla que hi ha a 
Madrid i tenint en compte la població. De manera que opina que si es dobla 
aquesta plantilla serà un primer pas per lluitar perquè la hisenda municipal tingui 
més gent vetllant perquè es recaptin els diners que s’han de recaptar.

Es dóna per tractat.

La Presidenta anuncia que es tractaran conjuntament els punts 11 i 19 de l’ordre 
del dia.

Del Grup Municipal ERC:

11. Que el Govern municipal es comprometi, d'acord amb les Seccions Sindicals
membres del Comitè d'Empresa de Barcelona Activa, a acordar i implementar la 
mesura més adient per tal de garantir l'estructuració de la plantilla en situació 
irregular de Barcelona Activa abans de la finalització de l'any 2016.

La Sra. Capdevila saluda i dóna la benvinguda als representants de les seccions 
sindicals de Comissions Obreres i de la UGT a Barcelona Activa. Exposa que ells 
millor que ningú coneixen la situació laboral en aquest organisme des de l’inici del 
mandat, període en el qual hi ha hagut dos directors generals i un conseller 
delegat que ja no exerceix com a tal, canvis continuats a l’estructura que han 
afectat de manera evident els terminis de presentació i d’implementació dels 
projectes d’ocupació del govern municipal.

A continuació, comenta que hi ha més de quaranta persones que han superat les 
circumstàncies que marca la llei en concatenació de contractes temporals i aquesta 
situació de precarietat dels treballadors és especialment irònica quan es tracta de 
Barcelona Activa, que és l’eina de l’Ajuntament de Barcelona per fomentar les 
polítiques d’ocupació de qualitat. Afegeix que el seu grup és conscient que el marc 
legal imposat pel Partit Popular en matèria laboral complica la resolució d’aquest 
conflicte, però també sap perfectament que amb voluntat política és possible 
estructurar aquesta plantilla, perquè hi ha hagut precedents.

En segon lloc, es refereix a les persones que executen programes estructurals 
de l’empresa i que encara no han superat les circumstàncies previstes legalment. 
Assenyala que els projectes que es poden entendre com a estructurals han de tenir 
treballadors estructurals i no eventuals o amb contractes d’obra i servei.

Per aquestes raons, demana que el govern actuï, que deixi de contemporitzar 
fent valoracions de llocs de treball o excusant-se en el Pla de recursos humans de 
l’ajuntament, i que doni solució a aquest problema, conjuntament amb els grups 
als quals els preocupa aquesta situació i els sindicats de Barcelona Activa abans 
d’acabar l’any.

Finalment, llegeix el text del prec.

El Sr. Garganté exposa que el 13 de setembre proppassat el govern va 
presentar l’Estratègia per a l’ocupació a Barcelona i va argumentar que una de les 
prioritats del nou govern era lluita contra l’atur i la precarietat. Segons aquesta 
estratègia, afegeix, la promoció de l’ocupació de qualitat per a tothom és una de 
les línies de treball. Lamenta, però, que, pel que els ha informat el conseller de la 
CUP a Barcelona Activa, tal com ha denunciat la representació sindical d’aquesta 
empresa municipal, hi ha personal, conegut internament com a personal de 
programes, que fa activitat d’orientació, formació o recerca d’ocupació i que està 
en una situació de vulneració greu de la normativa laboral, com contractació inicial 
fraudulenta o encadenament de contractes temporals. Segons la informació que li 
arriba, aquestes persones representen un terç del total de la plantilla. El seu grup 
no creu que es pugui oferir un bon servei públic d’orientació o de formació amb 
una situació com aquesta i entén aquesta situació és el contrària d’allò que hauria 
de ser.

D’altra banda, assenyala que en quatre reunions del consell d’administració el 
conseller de la CUP ha sol·licitat una sessió específica sobre aquesta situació però 
encara no li han donat cap resposta.
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Per aquestes raons, pregunta si el govern es pensa responsabilitzar d’aquesta 
situació i si informarà el consell d’administració de Barcelona Activa de la solució 
acordada amb la representació legal de la plantilla per eliminar la precarietat que 
existeix actualment.

El Sr. Pisarello reitera, tal com van dir en el consell d’administració, que el 
govern comparteix el neguit de la plantilla i el desig de fer un contracte indefinit a 
aquestes persones perquè és una reclamació justa. Informa que el govern intenta 
trobar la millor solució jurídica per poder fer-ho, perquè la legislació és complicada 
i aquesta situació exigeix imaginació jurídica i determinació política, i no sempre és 
fàcil trobar la millor via jurídica. En tot cas, apunta que s’han encarregat diversos 
estudis i sap que el comitè d’empresa també ho ha fet, i estan a l’espera de tenir-
ne els resultats per decidir quina és la millor via per dur a terme aquesta proposta.

D’altra banda, informa que s’ha creat una comissió mixta entre la direcció de 
l’empresa i la representació de la plantilla, que s’ha reunit en dues ocasions. 
Afegeix que la voluntat del govern és tenir una resposta per a aquesta 
reivindicació, que consideren plenament legítima, abans d’acabar l’any.

La Sra. Capdevila entén que el govern accepta el prec.

El Sr. Pisarello ho confirma.

La Sra. Capdevila entén que el govern donarà solució a aquest problema greu 
per a aquests treballadors abans de finalitzar l’any.

El Sr. Pisarello també confirma aquest extrem i reitera que s’han encarregat els 
estudis per trobar la millor via jurídica que pugui permetre aquesta contractació.

El Sr. Garganté reclama celeritat i seriositat per complir el compromís que ha 
pres el govern, i espera que abans de finalitzar l’any aquesta situació s’hagi resolt.

Es dóna per tractat.

d) Preguntes

Del Grup Municipal CIU:

12. Quin import s'ha dipositat en comptes d'entitats de banca ètica, en quines 
condicions, en quin tipus de comptes i en quina data s'han dipositat?

La Sra. Recasens llegeix el text de la pregunta.

El Sr. Pisarello s’alegra perquè la regidora Recasens tingui preocupació i interès 
pel projecte del govern municipal de treballar amb la banca ètica i cooperativa, i 
subratlla que l’ajuntament no tenia cap compte obert en aquestes entitats.

Exposa que abans de començar a operar calia fer diversos tràmits, que ja s’han 
fet. Així, informa que hi ha un compte obert a Fiare, que s’han adquirit deu accions 
per esdevenir-ne soci i també s’està obrint un compte a Triodos.

A continuació, comenta que no és senzill fer aquest tipus de procediments 
perquè no són entitats financeres convencionals. Amb les entitats financeres 
tradicionals es feia servir exclusivament el criteri del rating i s’han hagut de 
desenvolupar altres criteris per poder contractar amb aquestes altres entitats. 
Remarca que la intenció del govern és col·locar fins al 20 % de fons líquids de 
tresoreria, amb un límit de 50 milions d’euros, en la banca ètica cooperativa i que 
aquesta reserva es farà efectiva quan tots els comptes estiguin oberts. Reitera, 
però, que aquestes entitats requereixen uns tràmits molt més complexos i més 
llargs que els que es fan amb les entitats convencionals.

La Sra. Recasens troba sorprenent la resposta perquè la iniciativa d’obrir un 
compte corrent en aquestes entitats va ser una iniciativa d’un altre grup municipal.
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En segon lloc, recorda que el 8 de febrer el comissionat d’Economia Cooperativa, 
Social i Solidària, el Sr. Jordi Via, va anunciar en una roda de premsa que el 
govern dipositaria 50 milions d’euros en comptes de banca ètica, i concretament 
va parlar de Fiare i de Coop57, i el 18 d’octubre encara s’estan fent tràmits per 
obrir aquests comptes. Assenyala que en la sessió del 19 d’abril de la Comissió 
d’Economia i Hisenda van preguntar per aquesta qüestió, perquè van considerar 
que havia passat prou temps des d’aquell anunci, el govern va respondre el mateix 
que acaba de dir el Sr. Pisarello, que s’han fet socis de Fiare i que això va requerir 
una aportació de 575 euros i una altra de 24 euros a la Caixa d’Enginyers. Pot 
entendre que els tràmits siguin complicats, però recomana al govern que abans de 
fer públic aquestes mesures facin la feina prèvia perquè, si no, fan titulars, 
anuncien que col·locaran 50 milions d’euros a la banca ètica, hi donen una pàtina 
progressista però al cap d’un any aquesta mesura no s’ha materialitzat.

A continuació, matisa que no critica que encara no hagin implementat aquesta 
mesura perquè coneix la direcció financera de l’ajuntament, la seva expertesa, la 
seva eficàcia i la seva eficiència, però sí que critica que el comissionat i, per tant, 
el govern anunciïn públicament que es dipositaven 50 milions a la banca ètica. 
Reclama que primer ho facin i que després ho expliquin, perquè creu que és molt 
més lògic per a un govern que també es va presentar sota la pàtina de la 
transparència i que anunciava que s’havia acabat l’engany, els titulars de premsa i 
la publicitat.

El Sr. Pisarello replica que el govern va anunciar que implementaria aquesta 
mesura i ja han obert els comptes. D’altra banda, assegura que les entitats del 
sector cooperatiu valoren molt el que s’està fent en aquest sentit i el govern valora 
positivament com s’està actuant en aquest tema.

Es dóna per tractada.

13. Quin és el balanç que en fa el govern d'acord amb la campanya informativa 
que es va planificar i quina campanya s'ha planificat pels següents anys?

El Sr. Blasi exposa que és conscient que la Sra. Ballarín no va ser la regidora 
que va signar l’acord a què fa referència la pregunta, tot i que sí que va voler sortir 
a la fotografia, però vol saber quin balanç fa el govern de la campanya informativa 
sobre les obertures comercials en la zona de gran afluència turística i quina 
campanya s’ha planificat per als anys següents.

La Sra. Ballarín exposa que aquesta campanya informativa era part de l’acord 
sobre horaris comercials que es va fer el proppassat mes de març i que establia 
que els establiments comercials ubicats en la zona qualificada com a turística 
podrien obrir els diumenges en la franja horària de dotze del migdia a vuit del 
vespre en els períodes compresos entre el 5 i el 24 de maig i entre l’1 i el 14 
d’octubre. Assenyala que aquest acord pres entre les entitats més representatives 
del sector i l’Ajuntament de Barcelona contemplava la realització d’una campanya 
per donar a conèixer els dies d’obertura de comerços, que es va anomenar 
«Barcelona, Shopping days», que es va impulsar des de Turisme de Barcelona i 
que va consistir en accions de dinamització al carrer, concursos, bosses 
promocionals, fulletons d’activitats culturals i altre material. Aquesta campanya, 
afegeix, es va fer durant els mesos de maig i octubre i es va desenvolupar 
correctament.

De cares al futur, assenyala que es continuarà realitzant des de Turisme de 
Barcelona i que se’n renegociaran els termes.

El Sr. Blasi agraeix la informació, si bé troba a faltar una valoració de com ha 
anat aquesta obertura i suposa que això té relació al fet que no s’hagi donat 
continuïtat als estudis que es feien i que permetien fer una avaluació i un balanç 
correcte. Emplaça el govern, doncs, a reprendre aquests estudis perquè, en cas 
contrari, no es podrà fer aquesta valoració, malgrat que el sector ha manifestat 
que no han estat uns dies precisament bons.
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D’altra banda, troba curiós que es pengessin unes banderoles els mesos de maig 
i octubre en indrets que no pertanyien a la zona de gran afluència turística i que 
semblava que anessin adreçades a la demanda interna, quan precisament el que 
es planteja, especialment si aquesta campanya l’ha de fer Turisme de Barcelona, 
és que aquestes campanyes s’adrecin a la demanda externa per evitar un efecte 
negatiu.

A continuació, comenta que les han arribat informacions discrepants sobre qui 
paga aquestes campanyes. Assenyala que la regidora de Comerç ja no és la 
regidora de Turisme i no saben si s’estan complint els compromisos que havia 
adquirit el regidor actual de Turisme i que es van recollir en l’acord ni tampoc si els 
recursos que s’hi destinen són els adequats i els acordats.

Quant a la planificació, reclama que en un futur les coses es facin bé perquè en 
cas contrari es podria posar en perill aquest acord, que va costar d’assolir i que no 
creu que satisfés tothom. Per tant, demana que el govern no badi, que treballi 
conjuntament i no pas cadascú pel seu costat, i que sigui eficient.

La Sra. Ballarín agraeix la preocupació del portaveu de Convergència i Unió. 
Apunta que la valoració sobre l’obertura es farà, però que la pregunta era sobre la 
campanya informativa. Comenta que hi ha dades provisionals però encara s’estan 
provant i es farà un informe definitiu que faran públic un cop enllestit. En tot cas, 
informa que durant aquests períodes va obrir al voltant del 17,6 % dels comerços 
de la zona turística, mentre que el 82,4 % va tancar, obertura superior a la que es 
va produir l’any anterior. Per tant, assenyala que abans de criticar s’han de tenir 
en compte les dades.

Finalment, assegura que el govern assumirà tots els compromisos adquirits per 
tal que la campanya es desenvolupi correctament i que es planificarà 
adequadament de cara als anys propers.

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal C's:

14. Quantes persones han estat beneficiades pel programa "Barcelona es 
compromet" dels diferents col·lectius als que va adreçat aquest programa: majors 
de 40 anys amb més de 12 mesos en situació d'atur, persones amb especials 
dificultats d'inserció i joves?

El Sr. Sierra llegeix el text de la pregunta.

El Sr. Pisarello informa que fins al 14 d’octubre de 2016 s’han registrat 734 
contractes relacionats amb aquest programa. De les persones contractades, 448, 
que representen el 61 %, són majors de quaranta anys, 272 són persones en risc 
d’exclusió i 14 són joves acollits a la garantia juvenil. D’altra banda, assenyala que 
el 52 % dels contractes subvencionats són indefinits, el 57,6 % de les persones 
contractades són dones, el 63 % dels contractes són d’empreses de menys de deu 
persones treballadores i la majoria de les contractacions, gairebé una quarta part, 
pertanyen al sector del comerç. Finalment, indica que el 70 % dels contractes són 
a temps complet.

El Sr. Sierra agraeix la informació, però assenyala que les dades de què disposa 
no quadren amb les que ha donat el Sr. Pisarello. En aquest sentit, diu que hi ha 
persones majors de quaranta-cinc anys i menors de vint-i-cinc que no tenen la 
possibilitat d’acollir-se a aquests plans d’ocupació i creuen que no es compleixen 
els objectius que plantejava el govern mateix.

A continuació, diu que el Grup de Ciutadans no comparteix el model de 
Barcelona Activa i creu que hauria de tenir un altre objectiu i assegura que els 
plans no funcionen de manera correcta ni tampoc els plans d’ajuda als autònoms 
que volen iniciar un negoci nou. Així, apunta que tenen coneixement de persones 
que han demanat ajut a Barcelona Activa per obrir un negoci com a autònoms i els 
han vingut a dir que les mesures de què disposen per ajudar els autònoms són de 
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cara a la galeria i no pas polítiques efectives que permetin que els menors de vint-
i-cinc anys i els més grans de quaranta-cinc tinguin accés a l’ocupació. Així, doncs, 
entén que aquest organisme no ofereix una ajuda activa als autònoms de la ciutat.

El Sr. Pisarello manifesta que aquesta no és la informació de què disposa i 
s’ofereix a contrastar-la. Tanmateix, quant a les consideracions de fons sobre la 
filosofia del que hauria de ser Barcelona Activa, indica que no comparteixen el 
model, que ja han discutit més d’un cop al consell d’administració. Comenta que el 
govern ha presentat un pla estratègic i que, quan el Sr. Sierra parla de creació 
ocupació, normalment s’oblida demanar que aquesta ocupació sigui de qualitat i 
estable. Entén, doncs, que es poden contrastar informacions però que altres 
qüestions són relatives al model i aquest no el comparteixen.

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal ERC:

15. Quines mesures i actuacions té previst implementar el Govern municipal de 
cara a la campanya de Nadal?

La Sra. Capdevila blasma el govern perquè entén que no fa les campanyes per 
promoure el petit comerç i el comerç de proximitat que l’ajuntament hauria d’anar 
fent de forma continuada. A continuació, llegeix el text de la pregunta.

La Sra. Ballarín indica que el Nadal és un període molt important per al comerç 
perquè s’hi realitza bona part de la despesa anual i s’amplia l’oferta del comerç de 
proximitat, el qual té un gran protagonisme, com també els eixos i les zones 
comercials, que vertebren serveis d’oci, de cultura i de lleure. Informa que s’ha 
constituït una taula de Nadal, tal com ja es va fer l’any anterior, coordinada per la 
Gerència Municipal, on es coordinen totes les accions, com l’enllumenat i la festa 
d’encesa, el pessebre, l’arbre de Nadal a la plaça de Sant Jaume, la Fira de Comerç 
Responsable a la plaça de Catalunya, la festa de Cap d’Any, la Cavalcada de Reis i 
la campanya de comunicació.

Pel que fa a la campanya de 2016, destaca que hi haurà una campanya 
important per promoure la compra al barri i el comerç responsable. També 
subratlla que l’acte d’encesa de l’enllumenat de nadal serà molt important i tindrà 
lloc el dia 24 de novembre, organitzat per l’Institut de Cultura de Barcelona. Quant 
a l’enllumenat de Nadal, esmenta que hi ha una línia d’ajuts per subvencionar fins 
a un màxim del 50 % el cost d’aquest enllumenat i que totes les subvencions que 
han demanat les associacions i eixos comercials han estat atorgades. Indica que hi 
ha un concurs per a les llums de la Gran Via i del carrer d’Aragó, i també per 
il·luminar els carrers de Balmes i el Paral·lel quan es faci l’encesa. Finalment, 
esmenta una línia especial per dinamitzar i promoure el Nadal als barris més 
afeblits i que consisteix en subvencions per a l’enllumenat, però també en 
activitats de dinamització.

D’altra banda, a més a més de la campanya de Nadal genèrica que acaba de 
comentar, indica que hi ha la campanya «Christmas Shopping», que s’adreça més 
al turisme i que es realitza des del consorci Turisme de Barcelona.

La Sra. Capdevila considera que no s’ha respost a la pregunta que formulava, 
perquè ja saben que hi ha una campanya de llums de Nadal, que es promou que 
els eixos facin festes per als nens, el caga-tió, etcètera, però reclama que es 
respongui si l’Ajuntament de Barcelona té previst fer alguna campanya concreta, i 
en aquest cas que expliqui quina és i com es farà, per convidar els veïns i les 
veïnes de Barcelona a comprar al comerç de proximitat dels seus barris. Recorda 
que fa més d’un any el seu grup va presentar un prec en aquest, que el govern va 
acceptar, però no s’ha fet res del que s’hi demanava. Així, van demanar que 
s’aprofitessin els mitjans de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona com ara 
BTV o la ràdio local, i que es posessin banderoles per promoure el comerç petit i el 
de proximitat. Indica que el govern assegura que li interessa el comerç de 
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proximitat, però assegura que en aquest any i mig de govern municipal, malgrat 
que s’hi fixa, no ha vist que s’hagi fet cap campanya que convidi els ciutadans i 
ciutadanes a comprar a les botigues dels seus barris respectius.

Demana, doncs, que si el govern té prevista cap campanya en aquest sentit
expliqui en què consistirà, perquè el que ha exposat la Sra. Ballarín entén que no 
té res a veure amb aquesta demanda.

La Sra. Ballarín diu que es destinen 80.000 euros en la campanya de 
comunicació i promoció del Nadal per difondre la bona imatge de l’oferta del teixit 
comercial de proximitat i per promoure la compra responsable. Afirma, doncs, que 
el govern treballa en una campanya de promoció d’aquests valors i la presentaran 
properament, però que encara falten més de dos mesos per a Nadal i s’ha 
d’entendre que encara no l’hagin presentada.

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal PP:

16. Quina opinió té el Govern municipal sobre la propera obertura de l'Outlet de 
Viladecans i quin és l'impacte previst per a la ciutat de Barcelona?

El Sr. Mulleras exposa que el 27 d’octubre de 2016 s’ha d’obrir al públic un nou 
centre comercial, l’Style Outlet, a Viladecans, molt a prop de la ciutat de Barcelona 
i, per tant, amb conseqüències previsibles per al comerç barceloní de proximitat. 
Assenyala que a l’Ajuntament de Viladecans governen els mateixos partits que 
governen a l’ajuntament de Barcelona, el PSC i Iniciativa per Catalunya, que a la 
Ciutat Comtal s’integra dintre de Barcelona en Comú. A continuació llegeix el text 
de la pregunta.

La Sra. Ballarín assenyala que el model que propugna el govern municipal de 
Barcelona no consisteix en outlets com el que s’ha d’obrir a Viladecans, sinó que 
aposten pel comerç de proximitat i de qualitat. Tanmateix, indica que el sector 
comercial, com a conseqüència de la normativa europea, està clarament 
liberalitzat. Diu que aquesta normativa permet instal·lar determinats outlets
d’aquestes característiques i la Direcció General de Comerç de la Generalitat, 
d’acord amb aquesta normativa, va atorgar una llicència per obrir aquest centre 
comercial. Per tant, hi ha un compliment de la legalitat i, malgrat que aquest 
model no és el del govern municipal de Barcelona, s’ha de respectar.

D’altra banda, han estudiat les característiques comercials d’aquest outlet, que 
contindrà sectors d’equipament personal i de parament de la llar com a oferta 
principal. Destaca que es tracta d’una superfície gran i la tipologia de comerç que 
s’hi desenvoluparà és bastant diferent que la que hi ha a Barcelona, perquè s’hi 
comercialitzaran bàsicament productes d’estoc i, per tant, esperen que no 
competeixi amb el comerç de la ciutat de Barcelona, perquè els estudis de què 
disposen diuen que el competidor més immediat serà l’outlet de la Roca del Vallès, 
que és de característiques similars.

El Sr. Mulleras critica que el govern sempre doni la culpa als altres, a la Unió 
Europea o la Generalitat, però afirma que són el PSC i Iniciativa per Catalunya a 
l’Ajuntament de Viladecans els que han buscat i fomentat aquest outlet, que 
augura que tindrà una influència clara sobre el comerç de Barcelona. Demana, 
doncs, que el govern miri si hi ha estudis, tal com creu, com a mínim del mandat 
anterior sobre l’impacte d’aquest outlet en el comerç de Barcelona i assegura que, 
malgrat que el govern municipal diu que defensa el comerç de proximitat, fa 
exactament el contrari i defensa les grans superfícies. Així, doncs, considera que el 
govern utilitza un doble llenguatge i fa hipocresia política quan a les comissions de 
l’ajuntament diu que defensa el comerç de barri però en realitat el que van fer en 
governs anteriors va ser fomentar, mitjançant les àrees de nova centralitat, 
superfícies comercials com l’Illa Diagonal, la Maquinista o Can Dragó, i en aquests 
moments a Viladecans fomenten aquesta gran superfície comercial.
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Per tant, demana menys cortines de fum, menys teatralitat i que el govern faci 
polítiques d’ajuda al comerç de barri de Barcelona. En aquest sentit, dubta que 
aquestes polítiques passin per fomentar els outlets com el que es fa a Viladecans.

La Sra. Ballarín troba que el fet que el Grup Popular parli d’hipocresia, quan és 
qui va fer la transposició de la directiva europea, una directiva que ja era 
liberalitzadora i que encara ho va ser més despès de la transposició, és cinisme 
més que no pas hipocresia. Insisteix que no comparteixen aquest model però que 
aquesta actuació a Viladecans és dins de la legalitat i el govern municipal de 
Barcelona no pot fer res més que protegir el comerç de la ciutat, el qual, d’altra 
banda, és més potent que el de la resta de municipis de l’àrea metropolitana.

Es dóna per tractada.

17. Quines inversions té previst realitzar al Port Fòrum Sant Adrià, detallades 
per actuació i dotació econòmica prevista?

El Sr. Mulleras exposa que el Consorci del Besós quantifica en 12 milions d’euros 
la inversió necessària per tal de solucionar les deficiències estructurals del Port 
Fòrum Sant Adrià, és a dir, per ampliar el dic i per fer un tancament millor del dic 
existent actualment. Comenta que el Pla de ports de Catalunya assenyala que el
problema de l’agitació interior, que genera un grau notable de confort als usuaris, 
situa aquest port amb un desavantatge competitiu clar en relació amb altres ports 
comparables del seu entorn. En conseqüència, afegeix, aquest port té una 
capacitat escassa per generar ingressos i els temporals impliquen haver d’assumir 
unes despeses extraordinàries importants.

Per aquestes raons, el Grup Popular formula aquesta pregunta al govern 
municipal, el text de la qual llegeix.

El Sr. Pisarello indica que en realitat és un tema d’urbanisme, però informa que 
les infraestructures del port necessiten unes inversions de l’ordre de 12 milions 
d’euros, IVA inclòs, i la intenció del govern és evitar destinar-hi recursos públics 
addicionals. Per tant, el govern està treballant per buscar una solució mitjançant 
una modificació de la cessió a Marina Premià SL i també es treballa perquè aquesta 
solució inclogui un major acostament dels equipaments a la ciutadania, a l’entorn i 
especialment a l’eix Besòs, del qual és un extrem. Assenyala que una condició 
necessària perquè aquesta solució sigui factible és que prèviament la Generalitat 
allargui la concessió a l’ajuntament.

El Sr. Mulleras entén que de moment l’ajuntament no ha fet cap inversió en el 
Port Fòrum i que no té previst fer-la, sinó que, tal com ha expressat el tinent 
d’alcalde, el que es pretén és fer un canvi en la concessió.

Quant a la referència a Marina Premià SL, indica que no ha entès què volia dir el 
Sr. Pisarello i demana que ho aclareixi.

En definitiva, entén que el Consorci del Besòs detecta unes anomalies que cal 
resoldre, que s’hi han d’invertir aquests 12 milions d’euros, que el govern 
municipal no ha fet cap inversió en aquesta infraestructura, inversió que considera 
necessària i que, si no es fa, no es podran comercialitzar els actius pendents de 
venda al port, hi continuaran havent amarradors pendents de llogar i els 
propietaris actuals continuaran tenint problemes per utilitzar el port. Per tant, 
assegura que s’haurà fet una despesa milionària, com tantes altres que s’han fet al 
Fòrum, que esdevindrà inútil si no s’inverteixen 12 milions d’euros més. Opina que 
en el seu moment es van fer projectes faraònics sense pensar en el futur, perquè 
hi havia clarament un dèficit tècnic i d’inversió que ara s’ha de compensar.

Reclama, doncs, que el govern municipal decideixi què fa amb el Port Fòrum i, si 
és necessari, que es demanin responsabilitats per la gestió nefasta que s’ha fet en 
aquest cas, de la mateixa manera que s’ha fet amb altres temes.

El Sr. Pisarello es limita a donar la informació de què disposa i reitera que s’està 
treballant per finançar aquesta inversió que ha de fer el concessionari de la gestió i 
explotació del port, que és Marina Premià SL i que la idea és compensar l’empresa 
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amb una pròrroga temporal d’aquesta cessió d’ús i evitar destinar-hi recursos 
públics municipals. Tanmateix, insisteix que prèviament la Generalitat de 
Catalunya ha d’allargar la concessió a l’ajuntament.

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal CUP:

18. Pensa l'Ajuntament de Barcelona continuar fomentant el treball juvenil en 
empreses com McDonalds, Ikea, Carrefour o Decathlon, promocionant d'aquesta 
manera feina precària, temporal i mal retribuïda i convertint així l'empresa 
municipal Barcelona Activa SAU SPM en font de treball temporal al servei de 
multinacionals?

El Sr. Garganté exposa que, segons han pogut saber, l’Ajuntament de Barcelona 
fomenta el treball juvenil en empreses com McDonald’s, Ikea, Carrefour o 
Decathlon, i, per l’experiència dels seus companys i companyes d’Arran i de la 
Coordinadora Obrera Sindical, saben que aquestes empreses són sinònimes de 
precarietat i vulneració dels drets laborals i sindicals. Així, mostra la propaganda 
d’una trobada que es va fer amb una representant de McDonald’s en un centre 
municipal i comenta que, segons l’ajuntament, aquesta empresa no té més 
precarietat que d’altres, que compleix el conveni i que mai no han tingut queixes, 
afirmació que troba sorprenent. Les fonts municipals també han manifestat a la 
premsa que aquestes xerrades no són informatives i de recollida de currículums, ni 
s’hi fan entrevistes ni processos de selecció, però en el fulletó que mostra 
s’anuncia que en aquestes xerrades s’hi fa un procés preselectiu in situ.

Així, doncs, troba inacceptable que les administracions públiques exerceixin 
d’enllaç amb empreses privades, com aquest tipus de multinacionals, amb 
condicions laborals que, per exemple a McDonald’s, representen 900 hores anuals, 
20 hores setmanals i un salari brut de 569 euros mensuals, salari amb el qual 
qüestiona que ningú pugui viure.

Finalment, pregunta si el govern pensa continuar fomentant el treball juvenil en 
aquest tipus d’empreses, que precaritzen la feina i retribueixen molt malament els 
treballadors i treballadores.

El Sr. Pisarello comenta que no és Barcelona Activa qui impulsa aquest 
programa, sinó que depèn del Departament de Joventut, i és un programa heretat 
que arriba a la setena edició i es diu «Treballar a l’hivern 2016», que s’organitza 
conjuntament amb els ajuntaments de Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Santa 
Coloma de Gramenet, el Consell del Barcelonès i la Diputació de Barcelona. 
Assenyala que es fa una campanya a l’hivern i una altra a l’estiu.

A continuació, comenta que hi ha unes empreses capitalistes que o bé poden
operar directament en el lliure mercat o bé l’ajuntament hi pot tenir algun tipus 
d’incidència. Reconeix que en les sessions relacionades amb aquest programa hi 
participen serveis d’assessorament laboral i d’informació juvenil i s’hi orienta sobre 
els drets laborals que tenen les persones que hi assisteixen, però nega que s’hi faci 
cap mena de contractació. Afegeix que es fan sessions informatives sobre drets i 
deures laborals, contractes, nòmines, quitances, treball en el món cooperatiu, 
entre d’altres.

Dit això, informa que s’ha previst un canvi d’orientació per a campanyes futures 
i en el Pla de foment de l’ocupació juvenil i de qualitat es pretén que les empreses 
que participin en aquestes campanyes siguin empreses que hagin obtingut un 
distintiu de visibilitat a partir d’allò que anomenen «segells de qualitat». Subratlla 
que l’ajuntament podria no participar en aquestes campanyes i deixar que les 
empreses operin directament en el mercat i que es connectin amb els treballadors, 
però el que intenta el govern és acompanyar aquest procés i informar sobre els 
drets laborals. De cara al futur, tanmateix, es pretén canviar aquesta orientació i 
que només es treballi amb empreses que compleixin amb uns criteris mínims de 
qualitat, cosa que es farà a partir de la nova Estratègia d’ocupació que s’ha 
plantejat.
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En tot cas, reitera que aquest programa no depèn de Barcelona Activa assenyala 
que, de fet, era la regidora Carmen Andrés qui havia de donar aquesta resposta.

El Sr. Garganté recomana al Sr. Pisarello que llegeixi l’article de la Directa sobre 
aquest tema perquè creu que la xerrada que va fer la representant de McDonald’s 
a què s’ha referit en la primera intervenció no es va parlar de drets laborals en cap 
cas. Afegeix que aquesta empresa té quinze restaurants dels quals solament cinc 
són de la companyia i que els altres deu, que són franquícies, no compleixen el 
conveni, tal com ha denunciat reiteradament la Coordinadora Obrera Sindical.

El Sr. Pisarello no diu que la representant de McDonald’s hagi informat sobre 
drets laborals, sinó que els serveis d’assessorament laboral de l’ajuntament 
assisteixen a aquestes sessions per donar aquesta informació. Insisteix, doncs, que 
l’ajuntament fa un acompanyament en aquests casos, informa sobre els drets 
laborals, però la idea és millorar aquesta situació. Així, torna a dir que 
l’ajuntament pot inhibir-se i permetre que aquestes empreses actuïn directament 
en el mercat capitalista sense cap tipus de restricció, o bé pot intentar avançar, 
cosa que admet que no és senzilla i que requereix pressió sindical, cap a un segell 
de qualitat que permeti treballar amb empreses que compleixin uns requisits 
determinats.

Es dóna per tractada.
19. El Govern municipal de Barcelona en Comú i el PSC es pensa 

responsabilitzar de la situació convocant una sessió extraordinària del Consell 
d'Administració de Barcelona Activa SAU SPM per informar de la solució acordada 
amb la representació legal de la plantilla per eliminar la precarietat contractual del 
personal d'aquesta empresa municipal abans de finalitzar l'any 2016?

(Tractada conjuntament amb el punt 11 de l’ordre del dia.)

Es dóna per tractada.

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal CIU:

20. Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 
aprovada a la Comissió d'Economia i Hisenda de 19 de gener de 2016, amb el 
contingut següent: La Comissió d'Economia i Hisenda insta al Govern municipal a 
cedir, de forma temporal i amb les mateixes condicions de cànons i obligacions que 
la resta, parades buides dels mercats municipals a entitats socials sense afany de 
lucre de la ciutat per promoure la comercialització de productes de proximitat, i 
"Km 0", així com d'empreses locals amb valor afegit de productors d'arreu de 
Catalunya, o producte d'elaboració propi, no necessàriament alimentari, sense 
trencar l'equilibri d'oferta comercial del mercat, i ajudant a aquestes entitats a fer 
un estudi de viabilitat.

El Sr. Blasi dóna per formulat el seguiment de proposició.

La Sra. Ballarín comenta que es demanava que parades disponibles dels mercats 
es posessin a disposició d’entitats sense afanys de lucre o que volguessin 
comercialitzar productes. Assenyala que en els mercats remodelats no hi ha 
parades vacants ni disponibles. En el cas de mercats que no han estat remodelats i 
hi ha parades vacants, assenyala que algunes estan a disposició d’entitats sense 
afany de lucre per donar-se a conèixer i que no han arribat demandes d’entitats 
que vulguin fer activitat comercial amb les condicions establertes, però l’Institut 
Municipal de Mercats està obert a l’acompanyament en la redacció del pla 
d’empresa que necessitin aquestes entitats.

D’altra banda, esmenta el projecte de mercats verds, els quals promouen 
l’alimentació responsable i saludable amb la promoció de productes de proximitat i 
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ecològics. Assenyala que aquest projecte es va iniciar amb una prova pilot al 
mercat de la Llibertat i aquesta tardor s’hi han afegit els mercats d’Horta, la 
Concepció i el Clot, i es preveu que s’hi afegeixin els mercats de Sant Martí, les 
Corts i Lesseps. Quant al mercat de l’Abaceria, indica que el Sr. Blasi, en tant que 
membre de la Comissió Municipal de Mercats, sap que hi ha un espai cooperatiu 
per a productes de proximitat, en règim de cooperativa de cooperatives. També 
esmenta la Setmana Internacional de Mercats, que enguany té el lema «Tria 
mercat, tria salut», que en aquesta tercera edició ha girat entorn de la 
sostenibilitat i el mercat saludable.

El Sr. Blasi assenyala que el govern no ha fet res, malgrat que van fer un canvi 
de carteres amb el Sr. Colom. Remarca que el govern anterior va facilitar 
contactes amb entitats de l’àmbit social que estaven interessades en aquesta 
qüestió, que han tingut una actitud activa i s’han adreçat a l’IMM per poder 
treballar en aquest sentit, i en la proposició emplaçaven el govern a actuar en 
aquest sentit. Assenyala que si el govern espera a veure qui trucarà a la porta no 
van bé.

D’altra banda, comenta que el govern solament té en ment les cooperatives, tal 
com han posat de manifest amb diversos estudis, línia que ja existia amb 
anterioritat, però emplaça el govern a fer un balanç. Així, diu que des del 19 de 
gener s’ha dut a terme una experiència al mercat de l’Abaceria, on hi ha parades 
tancades, i indica que no és l’únic cas. Si bé admet que aquest mercat està en 
procés de remodelació, entén que fins que no es faci el trasllat del mercat aquesta 
possibilitat és oberta. D’altra banda, recorda que el govern anterior va donar 
facilitats perquè no hi hagués conflictes amb altres paradistes i operadors, amb les 
mateixes condicions de cànons i obligacions, però manifesta que falta la feina que 
ha de fer el govern nou. Entén que es tracta d’una línia social en la qual el govern 
s’hauria de trobar còmode.

Quant al tema de proximitat i de quilòmetre zero, assenyala que hi ha hagut 
altres experiències i reclama que el govern sigui proactiu, perquè és una manera 
de dinamitzar els mercats. Saben que l’IMM ha d’amortitzar parades i ha de 
contemplar possibles remodelacions i ampliació d’espais, com es fa al mercat de la 
Sagrada Família, però demana que el govern tingui complicitat amb aquestes 
entitats, que fan una tasca molt important, perquè quan es vol es poden donar 
aquestes oportunitats de forma legal i correcta, amb els canals oportuns.

La Sra. Ballarín no dubta que aquestes entitats facin una tasca molt important, 
però, pel que fa a l’afirmació que hi ha entitats que s’han adreçat a l’IMM, 
pregunta quines són perquè el govern municipal té l’obligació de donar respostes i 
aquest institut, que s’ha mantingut invariable els darrers vint anys quant a tècnics 
i directius, té aquest mandat. Així, doncs, vol saber quines entitats s’hi han dirigit 
a l’IMM i no han obtingut la resposta deguda. Quant a la feina proactiva d’anar a 
buscar aquestes parades, no sap si és una feina que correspon a l’institut, però pel 
que fa a la part passiva, d’atendre les entitats que s’hi adrecen, insisteix a 
preguntar quins són els casos que no s’han atès correctament.

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal CUP:

21. Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 
aprovada a la Comissió d'Economia i Hisenda de 16 de febrer de 2016, amb el 
contingut següent: La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Articular un espai 
de participació dels diferents col·lectius feministes i LGTBI de la ciutat per treballar 
les propostes concretes de pressupostos que puguin esdevenir una eina per 
fomentar l'apoderament de les dones i el col·lectiu LGTBI. 2.- Generar una 
Comissió que participi en el disseny de les eines per avaluar l'impacte de gènere 
(dones i LGTBI) de l'execució del pressupost municipal, vinculada si s'escau al 
comissionat de transversalitat de gènere. Aquesta comissió estarà formada per 
personal tècnic de l'Ajuntament així com per dones provinents de col·lectius 
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feministes i LGTBI i moviments socials. 3.- L’ajuntament, de forma progressiva, 
desenvoluparà els següents indicadors i informarà aquesta comissió sobre la seva 
evolució: 3.1. Avaluació de polítiques amb perspectiva de gènere: Determinació de 
l'impacte de les polítiques públiques i les corresponents assignacions 
pressupostàries en els desigualtats de gènere, establint una vinculació entre 
aquestes i els seus efectes en l'increment, reducció o manteniment de les 
desigualtats; 3.2. Anàlisi d'incidència de la despesa pública desagregada per sexe: 
Estimació de la utilització i la distribució dels recursos pressupostaris entre homes i 
dones, mesurant el cost unitari de la provisió d'un servei i multiplicant aquest cost 
pel nombre d'unitats utilitzades per diferents grups d'hores i de dones; 3.3. Anàlisi 
d'incidència dels ingressos públics desagregats per sexe: Valoració de la 
contribució dels homes i les dones en els impostos, tant directes com indirectes, 
mitjançant el càlcul de la càrrega fiscal dels impostos sobre cada grup; 3.4. 
Avaluació de beneficiaris desagregats per sexe: Estudi del grau de satisfacció i 
cobertura de necessitats dels serveis destinats a homes i dones, a partir 
d'enquestes i sondeigs que revelin si la despesa pública reflecteix les prioritats dels 
ciutadans i si la provisió de serveis públics cobreix les seves necessitats; 3.5. 
Anàlisi desagregada per sexe de l'impacte del pressupost en l'ús dels temps: 
Especificació de la relació entre les assignacions pressupostàries i el seu efecte en 
l'ús del temps pels membres de la llar, mitjançant enquestes d'ús del temps, per 
tal de posar de manifest les implicacions macroeconòmiques del treball no 
remunerat i la importància de la reproducció social dins l'economia; 3.6. Marc de 
política econòmica a mitjà termini amb perspectiva de gènere: Anàlisi de l'impacte 
de gènere en els models macroeconòmics a mig termini, i incorporació de la 
perspectiva de gènere amb variables que la reflecteixin i nous models que 
l'incloguin; i 3.7. Informe del pressupost amb perspectiva feminista i LGTBI: 
Desagregació del pressupost total i de les despeses de les regidories en categories 
rellevants de gènere i anàlisi de les implicacions per a l'equitat de gènere, utilitzant 
algun dels altres instruments.

El Sr. Garganté exposa que el mes de febrer de 2016 la Comissió d’Economia i 
Hisenda va aprovar una proposició de la CUP. amb els vots favorables de Barcelona 
en Comú, Esquerra Republicana i el PSC, on es fixaven els acords que llegeix a 
continuació. Vol saber, doncs, en quin estat d’execució es troben aquests acords.

El Sr. Pisarello comenta que quan es va aprovar aquesta mesura ja s’estava 
treballant en uns pressupostos amb perspectiva de gènere i ja es va indicar que un 
grup assessor treballaria la metodologia i els passos per elaborar aquest tipus de 
propostes. En aquest sentit, es va indicar que es treballaria en els comptes amb 
perspectiva de gènere, però no amb perspectiva LGTBI, perquè hi ha un 
endarreriment en aquesta qüestió i el govern s’inspira en moltes coses que s’han 
fet al País Basc, on sí que van força avançats. Comunica que en aquest moment 
s’està enllestint el primer informe de gènere sobre el pressupost, que es 
presentarà el mes de novembre a les entitats del Consell de Dones, i també s’està 
elaborant el pressupost de 2017 amb visió de gènere en col·laboració amb la 
Universitat del País Basc, que és el més avançat que tenen. Recorda, però, que 
durant el debat de la proposició es va aclarir que es farien uns pressupostos amb 
perspectiva de gènere però que la incorporació dels criteris LGTBI estaven 
subjectes a la metodologia i a l’informe concret que es pogués elaborar.

El Sr. Garganté pregunta qui integra el grup de treball que ha esmentat el Sr. 
Pisarello.

El Sr. Pisarello informa que hi ha previst un espai de participació de col·lectius 
feministes i LGTBI per treballar aquestes propostes pressupostàries i que, un cop 
enllestit l’informe que s’ha encarregat, el mes de novembre es farà una 
presentació d’aquest informe a les entitats del Consell de Dones i a altres entitats i 
col·lectius de la ciutat que puguin estar interessats a participar-hi i a fer-ne el 
seguiment. Per tant, assenyala que primer es farà l’informe, després es presentarà 
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al consell i, a partir d’aquí, se’n podrà fer el seguiment i les aportacions 
corresponents.

Es dóna per tractada.

VI) Mocions

VII) Declaració Institucional

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 
21.46 h.
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Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció

Acta de la sessió del 19 d’octubre de 2016, aprovada el 16 de novembre 
de 2016

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 19 d’octubre de 
2016, s’hi reuneix la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció, sota la presidència de l’Ima. Sra. Francina Vila i Valls. Hi 
assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gerardo Pisarello Prados, Jaume Asens 
Llodrà, Gala Pin Ferrando, Eloi Badia Casas, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia 
Recasens i Alsina, Jordi Martí i Galbis, Francisco Sierra López, Santiago Alonso 
Beltrán, Trini Capdevila i Burniol, Jordi Coronas i Martorell, Carmen Andrés Añón, 
Àngeles Esteller Ruedas, Josep Garganté i Closa, assistits per l’assessora jurídica, 
Sra. Anna Martori Salichs, que actua per delegació del secretari general, i certifica.

També hi són presents les Imes. Sres. Maite Fandos i Payà, i Maria Magdalena 
Barceló Verea; els Ims. Srs. Raimond Blasi Navarro, Alfred Bosch i Pascual, Alberto 
Fernández Díaz; les Sres. Lola López Fernández, comissionada d’Immigració, 
Interculturalitat i Diversitat, Águeda Bañón Pérez, directora de Comunicació; i el 
Sr. Amadeu Recasens Brunet, comissionat de Seguretat. 

S’obre la sessió a les 10.05 h.
La presidenta proposa tractar conjuntament tres punts que versen sobre la 

mateixa qüestió en la part d’impuls i control, que són el punt 9, una proposició de 
Ciutadans sobre un edifici municipal on hi ha els serveis de coordinació i 
emergències; el punt 13, un prec de Convergència i Unió, i el 20, del Partit 
Popular. Aclareix que se substanciaria conjuntament i s’expressaria el vot 
separadament.

El Sr. Martí comenta que havia quedat amb Secretaria i amb els grups, 
especialment amb el govern, que el seu Grup ajornaria la presentació d’una 
sol·licitud de compareixença del govern per informar de temes internacionals a la 
Comissió. Afegeix que per materialitzar aquest ajornament els grups rebrien un 
informe per escrit del govern respecte al darrer viatge internacional del govern del 
setembre de 2016. No sap si els altres grups l’han rebut, però destaca que 
Convergència i Unió no ha rebut cap informe.

El Sr. Badia suposa que s’està redactant i diu que segurament els grups el 
rebran aviat, si no durant el dia, l’endemà.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

S’aprova.

II) Part Informativa

a) Despatx d’ofici

En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen les 
resolucions següents:

1. Districte de l’Eixample
Del gerent municipal, de 7 d’octubre de 2016, que aprova els Plecs de clàusules, 

autoritza despesa i inicia l’expedient per a la contractació d’estudi oferta 
gastronòmica sector restauració, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 
43.560,00 euros.

2. Districte d’Horta-Guinardó
Del gerent municipal, de 13 d’octubre de 2016, que aprova els Plecs de 

clàusules administratives particulars del contracte que té per objecte l’organització 
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i execució de la Cavalcada de Reis del Districte d’Horta-Guinardó, per als exercicis 
2016-2017, i per un import de 57.100,00 euros.

3. Del gerent municipal, de 21 de setembre de 2016, que adjudica a Snoop 
Barcelona, SL el contracte que té per objecte el suport a l’assessorament creatiu i 
la realització del disseny, creació, producció i adaptacions de campanyes i accions 
de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona, per als exercicis 2016-2017, i per 
un import de 242.000,00 euros.

4. Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 19 de setembre de 2016, 
que convoca i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de 
suport 2 (família General) adscrit a la Direcció de Serveis de Comptabilitat de la 
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal (Gerència de Presidència i Economia).

5. Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 19 de setembre de 2016, 
que convoca i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de 
tècnic/a 2 (família Gestió i Administració) adscrit a la Direcció de Serveis de 
Comptabilitat de la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal (Gerència de 
Presidència i Economia).

6. Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 19 de setembre de 2016, 
que convoca i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de 
suport 4 (família General) adscrit al Departament de Recursos Humans de la 
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos (Gerència de 
Seguretat i Prevenció).

7. Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 19 de setembre de 2016, 
que convoca i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de 
tècnic/a 1 (família Serveis Jurídics) adscrit a la Direcció d’Empreses, Entitats 
Municipals i Recursos (Gerència de Presidència i Economia).

8. Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 19 de setembre de 2016, 
que convoca i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de 
tècnic/a 2 (família Serveis d’Arts) adscrit a l’Arxiu Municipal Contemporani de 
Barcelona de la Direcció Executiva del Sistema Municipal d’Arxius (Gerència de 
Recursos).

9. Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 19 de setembre de 2016, 
que convoca i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de 
suport 3 (família General) adscrit al Departament de Subministrament i Estalvi 
d’Energia del Departament de Logística i Manteniment (Gerència de Recursos).

10. Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 30 de setembre de 2016, 
que convoca i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de 
tècnic/a 2 (família Serveis Jurídics) adscrit al Consell Tributari (Gerència de 
Presidència i Economia).

11. Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 30 de setembre de 2016, 
que convoca i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de 
tècnic/a 3 (família Gestió i Administració) adscrit a la Direcció de Finançament 
(Gerència de Presidència i Economia).

12. Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 30 de setembre de 2016, 
que convoca i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de 
tècnic/a 3 (família Gestió i Administració) adscrit a la Direcció de Serveis a les 
Persones i al Territori (Gerència del Districte de Ciutat Vella).

13. Del gerent de Recursos Humans i Organització, d’1 d’octubre de 2016, que 
convoca i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de 
gestor/a de projecte 1 (família General) adscrit a la Direcció de Serveis de 
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Planificació i Control (Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència).

14. Del gerent de Recursos Humans i Organització, d’1 d’octubre de 2016, que 
convoca i aprova les bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de 
gestor/a de projecte 1 (família General) adscrit a la Direcció de Serveis d’Urgències 
i Emergències Socials de la Direcció d’Acció Social (Gerència de Drets Socials).

15. Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 26 de setembre de 2016, 
que convoca i aprova les bases per a la provisió, per lliure designació, d’un lloc de 
treball de gestor/a de projectes 1 adscrit a la Gerència d’Empresa, Cultura i 
Innovació.

16. Del gerent municipal, de 28 de setembre de 2016, que nomena, de 
conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs núm. 59/2016-C, 
la Sra. Eulàlia Pardo de Atin Maresch per ocupar un lloc de tècnica 1 (família 
Serveis Jurídics), amb nivell de destinació 26, adscrita a la Direcció de Serveis 
d’Anàlisi de la Direcció per a la Transparència i les Bones Pràctiques (Gerència de 
Recursos).

17. Del gerent de Recursos Humans i Organització, de 29 de setembre de 2016, 
que adscriu a l’Institut de Cultura de Barcelona el Sr. Salvador García Arnillas per 
ocupar un lloc de treball de gestió de projectes 2 (família General), per haver 
superat un procés de concurs interadministratiu.

18. De l’alcaldessa, de 16 de setembre de 2016, que nomena funcionaris en 
pràctiques, mitjançant concurs oposició lliure, 60 aspirants a bomber/a del SPEIS 
(promoció 2015).

19. De l’alcaldessa, de 16 de setembre de 2016, que nomena funcionaris/àries 
de carrera 100 places d’agent de la GUB (promoció 2014).

20. De l’alcaldessa, de 16 de setembre de 2016, que nomena, personal 
eventual, el Sr. Miquel Ortega Cerdà en el lloc de treball de Cap de Departament 1 
(família Serveis de Suport Polític), nivell de destinació 26 i règim de plena 
dedicació, i amb adscripció a la Regidoria de Presidència.

21. De l’alcaldessa, de 29 de setembre de 2016, que cessa com a personal 
eventual el Sr. Alcides Javier Pereira Falcón (família Serveis de Suport Polític), en 
el lloc de treball de suport 1, i adscripció al Grup Polític Municipal de Ciutadans.

22. De l’alcaldessa, de 29 de setembre de 2016, que nomena, personal 
eventual, el Sr. Alcides Javier Pereira Falcón en el lloc de treball de tècnic 2 
(família Serveis de Suport Polític), nivell de destinació 24 i règim de plena 
dedicació, i amb adscripció al Grup Polític Municipal de Ciutadans.

23. De l’alcaldessa, de 29 de setembre de 2016, que nomena, personal 
eventual, el Sr. Bernat Gimeno Poll en el lloc de treball de tècnic 2 (família Serveis 
de Suport Polític), nivell de destinació 24 i règim de plena dedicació, i amb 
adscripció al Grup Polític Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

24. De l’alcaldessa, de 29 de setembre de 2016, que cessa com a personal 
eventual el Sr. Alexandre Miquel Homet (família Serveis de Suport Polític), en el 
lloc de treball de tècnic 2, i adscripció al Grup Polític Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya.

25. De l’alcaldessa, de 29 de setembre de 2016, que cessa com a personal 
eventual la Sra. Estefania Guilarte García (família Serveis de Suport Polític), en el 
lloc de treball de tècnica 2, i adscripció al Grup Polític Municipal Socialista.
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26. De l’alcaldessa, de 29 de setembre de 2016, que esmena l’error material del 
decret de l’Alcaldia, de 16 de juny de 2016, referent al nomenament del Sr. Albert 
Dalmau Miranda, en el sentit que on deia “Cap de departament 1, nivell de 
destinació 26”, ha de dir “Director 2, nivell de destinació 28”.

Acords de la Comissió de Govern de 22 de setembre de 2016:

27. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Vico 
Castarnado (mat. 73271) entre la seva activitat municipal com a funcionària 
interina, amb la categoria professional de tècnica superior en Arquitectura, amb 
destinació al Departament d’Obres i Manteniment del Districte d’Horta-Guinardó, 
on ocupa el lloc de treball de tècnica 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per 
compte propi d’arquitecta. Per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat 
pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecta 
qualsevol manifestació de la mateixa en el terme municipal de Barcelona. La 
dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal 
de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 
d’altra normativa aplicable. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

28. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Idoia Martin Giró (mat. 
74974) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la 
categoria professional de tècnica superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de la Gerència 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 
(80.30.OP.20), i l’activitat privada per compte d’altri com a professora i tutora, a 
temps parcial, del cicle superior de projectes d’edificació al col·legi La Salle de 
Gràcia. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada 
laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en 
horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-
ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció.

29. Convocar la cobertura del lloc de treball de Direcció 2, adscrit a la Direcció 
de Serveis de Comunicació i Participació de la Gerència d’Ecologia Urbana de 
l’Ajuntament de Barcelona i aprovar les bases que han de regir aquesta 
convocatòria (I.D. S08014196); publicar aquest acord i l’annex a la Gaseta 
Municipal, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web de l’Ajuntament 
de Barcelona; donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, 
Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

Acord de la Comissió de Govern de 29 de setembre de 2016:

30. Aprovar les modificacions de l’organigrama de la Gerència de Drets Socials 
en l’àmbit de la Direcció d’Infància, Joventut i Gent Gran assignant les 
denominacions i funcions als òrgans afectats, tal i com es detalla als annexos. 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. Donar-
ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció.
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Acord de la Comissió de Govern de 6 d’octubre de 2016:

31. Adjudicar el contracte núm. 16003614, que té per objecte la prestació de 
serveis de la xarxa d’equipaments d’infància en el temps de lleure, en el Districte 
de Sants-Montjuïc, per un import de 789.007,10 euros, IVA inclòs, de conformitat 
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Progess 
Projecte Gestió Serveis Socials, SL, amb NIF B59960526, i d’acord amb la seva 
proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa, sotmès a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l’actual; disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb 
càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en aquest mateix 
document amb el següent desglossament: import adjudicació 717.279,19 euros; 
tipus impositiu del 10% d’IVA, i import de l’IVA de 71.727,91 euros; requerir 
l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 
recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte; 
anul·lar part de l’autorització de despesa del contracte número 16003614 que té 
per objecte Servei d’infància-ludoteques al districte per un import de 23.327,70 
euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix 
document; i donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció.

b) Mesures de govern

A la Comissió: 

1. Garantia del tracte igualitari a les entitats religioses quant a la realització 
d’activitats puntuals a l’àmbit públic.

El Sr. Asens explica que es presenta una mesura de govern pel tracte igualitari a
les entitats religioses en l’accés de l’àmbit públic. Recorda que Barcelona és una 
ciutat heterogènia i plural, en què coexisteixen persones i grups de diferents 
ideologies i creences. Comenta que en la qüestió religiosa, si bé és cert que és un 
tema privat, també ho és que habitualment s’expressa de manera col·lectiva, tant 
en centres de culte com en l’espai públic o equipaments.

Assenyala que, fruit d’això i per evitar la dispersió de criteris que regia fins 
llavors quant a l’autorització de fer aquestes activitats, de manera coordinada amb 
l’Oficina d’Afers Religiosos i amb la Direcció General d’Afers Religiosos de la 
Generalitat, es va fer una proposta de protocol que es va discutir amb les diferents 
entitats religioses i també amb les entitats d’ateus, de laics, i les entitats de diàleg 
interreligiós. Indica que, fruit d’aquest diàleg, han sorgit aquests dos protocols que 
presenta, que pretenen ser una peça de governança bàsica en la diversitat 
religiosa a fi de fomentar la convivència i la cohesió social i evitar les situacions 
arbitràries o discriminatòries en la resposta de l’Administració a les peticions 
d’aquestes entitats.

Pensa que no pot ser que aquestes respostes depenguin del criteri subjectiu del 
funcionari de torn de l’equipament o del districte, com passava fins ara, sinó que 
cal que hi hagi uns criteris objectius que donin seguretat jurídica a les entitats, que 
no se sentin discriminades, com succeïa fins ara en algunes ocasions, ja que en 
alguns equipaments o districtes se’ls permetien coses que en altres districtes no 
se’ls permetia.

Explica que per fer aquest protocol s’ha adequat al que estableix el mandat que 
prové de la Llei 16/2009, de centres de culte, que en l’article 6 diu que cal actuar 
en aquesta direcció i cal garantir el tracte igualitari i no discriminatori en les 
autoritzacions i cessions d’ús d’equipaments públics, seguint els criteris que ja 
s’exigeixen, amb el pagament de taxes, etc., igual que fan les entitats culturals i 
esportives.

La Sra. Vila, primer de tot, saluda les persones responsables de l’Oficina d’Afers 
Religiosos, que és una oficina amb una llarga trajectòria, pionera i amb un paper 
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cabdal en el seu moment i en l’actualitat, en què hi ha hagut un increment 
important de les diferents confessions. Agraeix, doncs, la seva feina.

També agraeix que es presenti aquesta mesura. Entén, però, que és més un 
document per informar els grups d’un protocol més aviat de caràcter intern per al 
bon funcionament de l’Ajuntament i per facilitar la feina als treballadors del 
consistori. En aquest sentit, troba positiu que doni garanties als treballadors, que 
es permeti planificar en els equipaments cada una de les activitats i que ho faci 
amb garanties i amb les mateixes oportunitats per a tothom.

Entén que és un document ben bastit, que s’ha treballat bé tècnicament, amb 
els tècnics i les diferents confessions i entitats de caràcter religiós. Lamenta, però, 
que, ja que s’ha treballat tan intensament amb la societat civil de la ciutat, els 
grups municipals no hagin tingut l’oportunitat d’aportar la seva opinió, cosa que ha 
trobat a faltar, més enllà que en alguna sessió prèvia el govern presentés aquesta 
mesura. Insisteix que li hauria agradat poder incidir-hi més o matisar algunes 
qüestions.

Indica que, tot i que és un protocol molt intern de treball i molt tècnic, ha trobat 
a faltar l’informe de l’OAR, que els grups tenien anualment i els permetia tenir tota 
la informació del que es fa des d’aquesta oficina. Destaca que aquesta mesura no 
té en compte això, malgrat que es fa un breu esment d’algunes xifres, però sense 
la informació de en quin marc treballa el govern en aquest moment el fet religiós. 
Especifica que es parla d’un protocol per demanar llicències d’activitats a l’espai 
públic, però no sap com el govern pensa abordar el fet religiós a la ciutat perquè el 
govern no ha presentat cap mesura.

Així i tot, destaca que l’esperit del protocol és positiu i va en la línia del que 
Convergència i Unió ha defensat sempre. 

Vol matisar, però, alguns dels conceptes del document. Concreta que, en lloc de 
parlar només de laïcitat, li hauria agradat que es parlés de laïcitat positiva. 
Igualment, quan es fa esment de la promoció per part de l’Ajuntament, entén que 
no és aquest qui ha de promoure les activitats, sinó que han de ser les mateixes
confessions i organitzacions qui ho facin.

Finalment, pensa que és important que hi hagi les mateixes oportunitats, que 
l’espai estigui regulat i que tothom pugui expressar la seva creença d’una manera 
lliure i acotada al funcionament dels equipaments.

El Sr. Sierra destaca el poc entusiasme amb què el tinent d’alcalde ha exposat 
aquesta mesura. Constata que es nota que és una cosa que no ve d’ell mateix i 
també el rerefons de la mesura.

Comenta que és una mesura que pretén el tracte igualitari i no discriminatori de 
totes les religions que conviuen a la ciutat, però que en el fons fa el contrari. 
Indica que la laïcitat de l’Estat i de la ciutat està reconeguda, que la llibertat 
religiosa està a la Declaració de drets de l’home i del ciutadà en la Constitució 
espanyola, però que el govern intenta fer el contrari del que aconseguirà, és a dir, 
pensa que no es respectarà la igualtat ni la laïcitat de l’Ajuntament.

Demana al Sr. Asens que expliqui quines coses no es permetien a determinades 
confessions o entitats religioses. Pregunta quants diners públics es lliuraran a 
determinades confessions religioses. També pregunta si el Sr. Asens creu que amb 
això de lliurar diners públics a una entitat religiosa es complirà el principi de la 
laïcitat, o si es complirà el principi de la igualtat. Diu que a Ciutadans li suscita 
molts dubtes.

La Sra. Capdevila valora positivament els objectius i les línies d’acció que es 
presenten en aquesta mesura de govern. Indica que, com a republicana, defensa 
la laïcitat com a marc de relació entre les administracions i les diferents 
confessions religioses, i diu que aquesta laïcitat s’ha de sustentar sobre els 
principis d’igualtat de tracte i llibertat de consciència.

Per això la sorprèn que, encara en l’actualitat, les entitats de caràcter religiós 
puguin veure limitat l’accés a l’espai públic per criteri personal i, per tant, arbitrari 
d’algun treballador públic o tinguin dificultats per disposar d’un equipament 
municipal de gestió cívica o privada perquè els gestors exclouen en els seus 
estatuts l’activitat religiosa.



6510 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 31 30-11-2016

 

Dóna la benvinguda als protocols de l’ordenació de la realització d’activitats 
religioses de caràcter puntual als equipaments municipals i a la via pública que 
proposa la línia d’acció 7.2 de la mesura de govern.

No entén, però, si el que es vol és regular l’accés a la via pública i als 
equipaments municipals de les entitats religioses per dur-hi a terme activitats 
puntuals, per què la mesura de govern inclou accions puntuals com ara el reforç 
del programa de subvencions per a l’adequació dels centres de culte dintre de la 
línia d’acció 7.1; les activitats de divulgació dels centres de culte i la diversitat 
religiosa de la ciutat dins la línia d’actuació 7.3, o l’elaboració d’una guia per al 
respecte a la diversitat de creences a la ciutat dins de la línia d’acció 7.4.

Insisteix que està d’acord amb totes aquestes accions, però pensa que són més 
pròpies de les funcions de l’Oficina d’Afers Religiosos. Assenyala que, com queda 
palès en els objectius de la mesura, el govern ha confós aquests objectius amb les 
funcions de l’OAR. Destaca que aquesta mesura de govern no fa altra cosa que 
desenvolupar els objectius que té assignats l’OAR, i, per tant, indica que les línies 
d’acció van molt més enllà del que determina el títol de la mesura.

Opina que el problema és que, amb aquesta mesura de govern, el govern vol 
presentar com a innovadores moltes accions que ja es desenvolupen des de la 
creació de l’OAR. Diu que només cal consultar els fullets d’informació d’aquesta 
oficina, que el govern no ha actualitzat en un any i mig.

Destaca que en el document es fa referència al nou web de l’OAR, com si ja 
existís, però indica que encara està en construcció i no és accessible a la 
ciutadania. Es queixa que a través del web de l’Ajuntament s’accedeix a la pàgina 
antiga de l’OAR, cosa que pot generar confusions.

Celebra les accions que es presenten en la mesura de govern, però demana que 
es doti l’OAR dels recursos necessaris per desenvolupar les seves accions en 
condicions.

La Sra. Esteller constata que la llibertat religiosa és un respecte a la convivència 
i a les creences de tothom. Diu que el Partit Popular és respectuós amb la llibertat 
religiosa, i recorda que el 2013 el Govern espanyol va editar una guia de la via 
pública i la llibertat religiosa. Afegeix que també es va crear la Fundació Pluralisme 
i Convivència, que té per objectiu crear les condicions necessàries per tal que la 
llibertat religiosa sigui possible per exigir i normalitzar un marc de convivència que 
protegeixi el dret a la llibertat religiosa i de consciència de tothom.

Explica que en aquest sentit s’ha defensat que hi ha 21 tradicions religioses a 
Barcelona. Pensa que des de l’Ajuntament cal respectar cada una de les llibertats 
de consciència religiosa i que tothom les pugui practicar.

Constata, però, que en aquesta mesura de govern, sota una aparença tècnica de 
facilitar els equipaments, hi ha una càrrega de laïcisme actiu i una voluntat 
política. Comenta que l’Ajuntament estableix un marc de relacions de laïcisme i ho 
fa amb una clara normalitat. Destaca que Espanya no és laica, sinó aconfessional, 
cosa que és molt diferent. Es queixa que el govern practica en aquesta mesura de 
govern un laïcisme actiu que el seu Grup no comparteix.

Està d’acord amb el fet que cal permetre a totes les religions l’accés a qualsevol 
equipament amb unes condicions d’igualtat. Però constata que el govern vol 
tractar amb una equitat totes les religions probablement per desvirtuar el pes que 
té a Barcelona el catolicisme. 

Assenyala que en la darrera Enquesta de serveis el 48% dels barcelonins es 
declaren catòlics; el 3%, de religions orientals, i el 4%, musulmans. Considera que 
des d’aquesta perspectiva no hi ha cap tipus d’equiparació. Pensa que el govern 
busca desplaçar la religió catòlica a través d’aquesta mesura. Considera que amb 
aquest tracte igualitari no es pot fer una discriminació positiva que desplaci la 
religió catòlica. Indica que habitualment no es té en compte igual una entitat que 
té més representació que d’altres, però que en aquest cas sí que es fa.

Troba que el govern amaga en aquesta mesura de caràcter tècnic, parlant de 
l’accés als equipaments, una mesura de caràcter ideològic laic. Vol saber, doncs, 
les subvencions que donarà l’Ajuntament i per què s’augmenten les subvencions a 
algunes entitats.



NÚM. 31 30-11-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 6511

 

El Sr. Garganté indica que remetre a compensacions i contra compensacions de 
privilegis demana que el govern detalli fil per randa quins són els privilegis actuals 
de l’Església catòlica en l’àmbit d’acció de l’Ajuntament.

Considera que caldria desobeir el concordat amb el Vaticà signat per l’Estat 
franquista el 1956, que encara no ha estat derogat. Afegeix que no es tracta tant 
de compensar com d’establir un model de relacions apte per als diversos tipus 
d’agrupaments socials a través d’associacions de tot tipus.

Pensa que els equipaments públics s’han d’obrir a associacions veïnals i 
ciutadanes diverses, des d’un club d’escacs a una organització religiosa, 
reconeixent-hi necessitats socials més enllà de les dimensions de l’organització.

Destaca que els carrers són de tothom. Afegeix que el problema amb qualsevol 
protocol té a veure amb els seus usos ideològicament fiscalitzadors. Pregunta a 
partir de quins criteris s’ha de permetre que un grup de gent s’apropiï dels carrers.

Comenta que la perspectiva del document enllaça amb els plantejaments 
profundament classistes i neoracistes que l’equip de govern expressava unes 
setmanes enrere en el camp de la sopa d’all que anomenen interculturalitat. Pensa 
que la diversitat socioreligiosa no s’ha de normalitzar, sinó que simplement ha 
existit, existeix i existirà. Indica que amb l’expressió normalitzar la diversitat 
religiosa se sobreentén que les diverses manifestacions incloses en el camp 
socioreligiós són estranyes, alienes al cos social, que són anormals, anòmales i fins 
i tot es podrien considerar patològiques, i per això hi hauria la necessitat de 
normalitzar-les. Manifesta que res més lluny d’una realitat perpètuament dinàmica 
i canviant, fonamentada en l’heterogeneïtat de conceptualitzacions del món i de 
l’experiència individual i col·lectiva. Considera que la diversitat religiosa, com 
qualsevol altra expressió de la diversitat ideològica i associativa, és la normalitat. 
Pregunta quin motiu té exactament el govern per normalitzar el que ja és normal.

Indica que el fet que s’apel·li a evitar la radicalització i la islamofòbia sense 
esmentar ni els processos històrics lligats al colonialisme i al racisme, ni la 
valoració de les bondats i les maldats d’una expressió religiosa concretes si 
manifesten relacions de poder i models de relacions acceptables per al poder i 
d’altres d’inacceptables, significa una presa de pèl guarnida d’un progressisme 
paternalista que reclou determinats camps socioreligiosos a una posició d’absoluta 
subalternitat.

Considera que no es tracta tant de subvencionar centres de culte com de 
subvencionar centres associatius –polítics, sindicals, esportius, cívics, culturals, 
religiosos. 

Indica que «Barcelona, ciutat laica» acull cristians catòlics, evangèlics, ortodoxos 
i d’altres denominacions, com ara musulmans diversos, judaistes, budistes, 
hinduistes, sikhs, pagans, seguidors de la Fe bahá’í, però no hi troba animistes 
catalanoafricans, teòsofs o espiritistes. Pensa que d’alguna manera es redueix 
l’amplíssima heterogeneïtat socioreligiosa de la ciutat als participants d’una sola 
plataforma. Considera que és un magre esforç per part del govern. Assenyala que, 
si el que es vol és identificar, classificar, valorar, incloure i excloure qui mereix ser 
catalogat com a divers religiós i qui ni tan sols existeix davant la mirada municipal, 
el govern ho ha aconseguit.

El Sr. Asens aclareix que els protocols són interns, però amb vocació que siguin 
externs, perquè les entitats coneguin quins són els seus drets. Afegeix que no és 
només una cosa de cara als treballadors, sinó també de cara a les entitats, perquè 
quan detectin una situació discriminatòria puguin denunciar-ho.

Respecte al que deia el Sr. Sierra i també vinculat a això, diu que s’està parlant 
d’establir criteris objectius. Pregunta si el regidor de Ciutadans no està favor de la 
seguretat jurídica, dels criteris objectius o en contra de les actuacions arbitràries. 
Li sembla que el que molesta al Sr. Sierra és que les altres religions que no són la 
seva tinguin un tracte igualitari per part de l’Administració.

Pel que fa al que deia la Sra. Esteller, que parlava de càrrega de laïcitat, 
constata que no ha posat cap exemple. No sap per què la regidora parla de laïcitat, 
i pregunta a quina part del document veu aquest laïcisme. Pensa que una cosa és 
el laïcisme i una altra és la laïcitat. Recorda que Barcelona en Comú ha dit sempre 
que un govern laic implica també el respecte a la llibertat religiosa i de consciència. 
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Indica que no es pretén defensar la religió catòlica, sinó atorgar drets a totes les 
religions, tot i que reconeix que la religió catòlica té una posició predominant a la 
societat i aquesta mesura beneficia certes entitats minoritàries que fins llavors no 
tenien uns drets d’accés.

Posa com a exemple que hi ha queixes d’entitats que volen fer una activitat 
cultural, però que no se’ls deixa fer aquesta activitat perquè qui ho demana és una 
comunitat musulmana o jueva. Constata, doncs, que el fet religiós resta 
possibilitats per poder accedir a un equipament.

La Sra. López explica que la memòria de 2015 de l’Oficina d’Afers Religiosos 
està feta de fa molt temps i es pot presentar a la Comissió, tot i que està a l’abast 
de qualsevol.

Pel que fa a les funcions de l’OAR, comenta que per treballar aquesta mesura 
s’ha fet conjuntament amb l’OAR. Explica que inclou el reforç de l’oficina, tot el que 
aquesta ha recollit amb la seva feina, perquè l’OAR no funciona de manera 
independent de l’Ajuntament. 

Contesta al Sr. Garganté que els teòsofs sí que hi són, dins de la sèrie de
confessions de la ciutat.

Afegeix que la mesura té una part que és el treball per la cohesió i la 
convivència a la ciutat, que a vegades s’han vist compromeses. 

El Sr. Sierra reitera que el govern no contesta les preguntes. No sap per què es 
fan aquestes comissions si realment no s’atenen les preguntes ni el govern dóna la 
informació que els grups demanen.

Destaca que el govern no ha sabut dir quants diners públics es lliuraran ni a 
quines confessions. Pregunta si el Sr. Asens creu que això és igualtat o un tracte 
igualitari per a les confessions religioses. Comenta que si determinades 
confessions religioses tenen problemes per fer valer els seus drets també tenen 
eines per fer-los valer. Destaca que la llibertat religiosa està reconeguda en 
l’ordenament jurídic.

Indica que hi ha 513 centres de culte a Barcelona i 21 religions diferents. 
Pregunta al Sr. Asens com sap quina religió professa o si en professa alguna. 
Considera que el govern té un rerefons d’anar contínuament contra l’Església 
catòlica i afavorir determinades religions que tenen menys visibilitat. Pensa que un 
tracte igualitari no ha de dependre de tractar de millorar una minoria, ja que la 
majoria de persones que viuen a Barcelona i a Catalunya professen la religió 
catòlica.

Constata que, tal com ha dit la CUP, ja és normal la diversitat religiosa i les 
confessions ja tenen els seus drets i les eines per fer-los valer. Considera, doncs, 
que l’actuació arbitrària és la del govern.

La Sra. Esteller destaca que el punt 2.3 es titula «La laïcitat com a marc de 
relació entre l’Administració i les confessions religioses».

La presidenta recorda que en la qüestió d’ordre que s’ha comentat al principi de 
la sessió s’havia dit que potser el Sr. Pisarello podia donar-hi resposta.

El Sr. Martí informa que abans d’iniciar la mesura de govern s’ha repartit als 
grups un informe sobre el darrer viatge a Mont-real del govern, pel qual dóna les 
gràcies.

Es dóna per tractada.

c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d’acord
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2. Ratificar el decret de l’Alcaldessa S1/D/2016-2158, de 15 de juliol de 2016, 
pel qual es resol atorgar la distinció de reconeixement, a títol honorífic, al Sr. 
Domingo Tarrasón i Gil, funcionari municipal amb núm. de matrícula 12136, 
d’acord amb el que estableix la disposició addicional del Reglament d’Honors i 
Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció 
d’Incendis, de 17 de setembre de 1976, en reconeixement a les seves actuacions i 
col·laboració envers l’SPEIS d’aquesta ciutat.

El Sr. Garganté diu que, com que el tema del reglament franquista és de sobres 
conegut per a tothom, senzillament recomanarà que els grups es llegeixin un 
article de Paco Espiga a El Punt Avui publicat el 13 d’octubre amb el títol 
«Condecoracions de temps passats», ja que parla exactament d’aquest reglament. 
Només espera que el govern compleixi que el 2017 sigui l’any en què l’Ajuntament 
es deslliuri del reglament franquista de medalles.

Finalment, anuncia que farà reserva de vot.
Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C’s, 

ERC i PP i amb la reserva de vot de la CUP. 

3. Ratificar el decret de l’Alcaldessa S1/D/2016-2159, de 15 de juliol de 2016, 
pel qual es resol atorgar la medalla d’Honor al Mèrit als membres del Servei de 
Prevenció i Extinció de Incendis i Salvament que figuren en les relacions adjuntes, 
en les categories d’argent i bronze, per haver prestat serveis sense interrupció 
durant 35 o 25 anys, sense cap nota desfavorable en els seus expedients 
personals; tot produint la concessió de la medalla en la categoria d’argent els 
beneficis establerts a l’article 5 del Reglament d’Honors i Recompenses dels 
membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, de 17 de 
setembre de 1976.

El Sr. Coronas manifesta el vot a favor del seu Grup. Vol agrair als membres 
condecorats la seva feina i tots els serveis prestats per protegir la ciutadania amb 
uns expedients impecables. 

Recorda que, condecoracions a part, l’Ajuntament ha de vetllar perquè els 
agents també puguin fer la seva feina en les millors condicions. Així mateix, 
recorda una vegada més la necessitat de modificar aquest reglament de 1976, 
perquè és evident que 40 anys per a un reglament potser són massa.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C’s, 
ERC i PP i amb la reserva de vot de la CUP. 

4. Atorgar la Medalla d’Honor de Barcelona 2016 als ciutadans, ciutadanes i 
entitats que proposa aquest Plenari del Consell Municipal i els respectius Consells 
de Districte, com a mereixedors d’aquest guardó, perquè amb la pràctica de la 
seva labor professional o social han contribuït al desenvolupament de la 
consciència ciutadana, virtuts i valors cívics. A iniciativa del Plenari del Consell 
Municipal: Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), Sr. Enric Argullol i 
Murgadas, Sr. Joan Tàpia, Fundació Vicki Bernadet, Sr. Lluís Sierra (a títol 
pòstum). A iniciativa dels Consells de Districte: Ciutat Vella: Sr. Vicens Forner i 
Escola de Músics i Escola de Música Juan Pedro Carrero. L’Eixample: Associació 
Can Roger i Sr. Victor Eusebio Apolinario Muraña (a títol pòstum). Sants-Montjuïc: 
Sr. Josep Maria Domingo Pedret i Taula de Dones de La Marina. Les Corts: IPT 
Escola Moragas i Taller Ocupacional Ariadna. Sarrià-Sant Gervasi: Sra. Montserrat 
Puig Cardona i Associació Privada AIS (Ayuda a la Infancia sin Recursos), Gràcia: 
Sra. Josefina Altés Campà i Fundació Sala Beckett/Obrador Internacional de 
Dramatúrgia. Horta-Guinardó: Comitè Allende i Sr. Josep Ferré Sempere. Nou 
Barris: Coordinadora d’Entitats SAP Muntanya i Associació Can Ensenya (Associació 
pro persones amb discapacitat psíquica). Sant Andreu: Sr. Xavier Palos Ezquerra i 
Banc del temps del Bon Pastor. Sant Martí: Associació de Dones Ambar-Prim i
Fundació El Xop. 
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Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C’s, 
ERC i PP i amb la reserva de vot de la CUP. 

5. Nomenar com a membres del Consell de Ciutat com persones de renom 
ciutadà, i d’acord a l’article 7.1, apartat e) del Reglament Intern del Consell de 
Ciutat, el Sr. Amadou Bocar Daff i la Sra. Wafaa Moussaoui Rahhab.

El Sr. Blasi comença desitjant un bon aniversari a la Sra. Andrés. Comenta que 
a partir de la intervenció que es realitzi es podrà saber qui serà per part de 
Barcelona en Comú la persona que hi pugui donar resposta, si serà el tinent 
d’alcalde de l’àmbit de participació, si serà la regidora Gala Pin o el comissionat 
específic per a temes de participació. Diu que potser utilitzarà una mica de temps, 
però que probablement així s’estalviaran la sol·licitud d’una comissió 
extraordinària, com ja es va haver de fer en relació amb el correcte funcionament 
o no del Consell de Ciutat.

Considera que no és un tema d’apel·lar al conjunt del govern, per tant, al Partit 
Socialista, sinó a una deixadesa de les responsabilitats, a un no creure i no apostar 
en l’àmbit de la participació reglada per part de Barcelona en Comú.

Recorda que en més d’una ocasió s’ha parlat de la falta de confecció i de 
complementar els diferents membres del Consell de Ciutat. Constata que en 
aquesta sessió es porten els dos membres que pertocava designar a Barcelona en 
Comú. Comenta que aquest procés de renovació del Consell de Ciutat es va 
començar a l’octubre de 2015 i figurava que havia d’acabar al gener de 2016. 
Entén que les coses són lentes, i explica que va acabar el 29 de juny de 2016 amb 
la constitució del Consell de Ciutat, sense que Barcelona en Comú hagués designat 
els seus representants.

Recorda que Convergència i Unió n’ha parlat en diverses ocasions. Troba curiós 
que en una de les primeres reunions de la Permanent ja es presentaven fins a 4 
candidats, 2 dels quals són les persones que es porten a aprovació en aquesta 
sessió, i una altra era Itziar González. 

Lamenta que Barcelona en Comú no cregui en la participació i que no compleixi 
ni respecti la tasca que fan la resta de grups municipals, que sí que van presentar 
els noms de les persones per representar la ciutadania en el Consell de Ciutat.

No entén com es van passant el testimoni el tinent d’alcalde, la regidora i ara un 
comissionat en les tasques. Constata, però, que ha vist una petita millora al 
setembre pel que fa a obtenir un calendari o que es comencin a convocar les 
permanents. Diu que la segona Permanent del Consell de Ciutat, malgrat que se 
n’haurien de convocar 10 en el transcurs de l’any, s’ha convocat el 28 de setembre 
de 2016, quan falten tres mesos per finalitzar l’any. Destaca que no es va al ritme 
que toca. Insisteix, doncs, que Barcelona en Comú no creu en la participació. 

Anuncia una reserva de vot del seu Grup a l’espera que Barcelona en Comú 
pugui donar alguna explicació que sigui una mica més satisfactòria que no pas tirar 
en cara alguns comentaris o fletxes, com es va fer en el Consell de Ciutat. Espera 
que Barcelona en Comú s’ho cregui, i no sap si amb l’entrada del PSC al govern 
serà possible.

La Sra. Capdevila manifesta el vot a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Dóna la benvinguda al Sr. Amadou i a la Sra. Wafaa, així com a les entitats que 
representen, la Coordinadora d’Associacions de Senegalesos a Catalunya i el 
Centre Cultural Islàmic Català, en el Consell de Ciutat.

Havent estat membre del Consell de Ciutat molts anys, entén que és molt 
important pertànyer a un òrgan consultiu i de participació com aquest. Per tant, 
reitera la benvinguda als nous membres i desitja que facin molt bona feina.

La Sra. Esteller se suma al posicionament del Sr. Blasi respecte a la falta de 
confiança del govern en el Consell de Ciutat, al qual no ha donat cap tipus d’impuls 
en el darrer any, sinó que l’ha alentit. Creu que el govern no té confiança en les 
entitats organitzades de Barcelona i busca una participació paral·lela de les entitats 
afins, que veritablement li serveixin per donar força als seus plantejaments. 
Constata que això s’ha pogut veure en el PAM i en el Consell de Ciutat.
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Per tant, es reserva el vot perquè a l’expedient hi ha molt poca justificació 
d’aquestes dues persones i vol conèixer-ne la trajectòria abans de posicionar-se.

La Sra. Pin recorda que en el seu moment ja es va explicar que proposaven 4 
noms i que una de les persones proposades era la Clara Romero, el fill de la qual 
es va suïcidar poc després i també era amic seu, cosa que va endarrerir la 
proposta dels noms. Li sembla una manca de respecte total i absoluta que tant el 
PP com CiU diguin que el govern s’està allargant per desinterès, ja que es va fer 
per respecte al seu dolor i al de Clara Romero.

Recorda que en la Permanent en què es van proposar els dos noms del Sam i la 
Wafaa el regidor convergent va dir que les persones d’origen divers ja tenien el 
Consell d’Immigració per poder participar. Creu que el Consell de Ciutat és un lloc 
que ha de reflectir la diversitat que té la ciutat. Afegeix que la regidora del Partit 
Popular va donar suport al regidor convergent. Opina que amb aquest comentari 
totes les diferències que hi ha entre el govern i la dreta queden bastant paleses.

El Sr. Blasi diu que probablement acabarà sent necessari que se sol·liciti una 
comissió extraordinària, atesa la intervenció de la regidora Pin, que no es va 
dignar a anar a la primera reunió de la Permanent del Consell de Ciutat. Suposa 
que el dol ja havia passat, igual que havia passat al juny. Creu que la Sra. Pin ha 
estat molt dura en la seva intervenció, perquè quan es van plantejar els noms hi 
havia 4 noms per poder designar, 2 dels quals no tenen res a veure amb el nom de 
la Sra. Clara Romero. Recorda que el govern va comunicar en el Consell de Ciutat 
Plenari de constitució per primera vegada quin era el motiu pel qual no designaven 
cap representant.

Considera lamentable el que ha dit la Sra. Pin. Diu que mirarà les actes per 
recordar que el que va fer va ser una observació sobre el fet que no anessin a 
determinats consells algunes entitats que representaven diversos àmbits de ciutat, 
entre els quals el d’immigració, havent-hi com hi ha consells. Especifica que 
parlava d’entitats i no de persones. Diu que per aquesta regla de tres 
probablement moltes de les persones que proposen els grups municipals en 
quedarien excloses, tant de l’àmbit de la cultura, com de la immigració, de dona, 
de LGTBI, etc. Creu que qui queda desarmada en les seves pròpies explicacions és 
la regidora Pin, igual que el tinent d’alcalde, que són molt valents en les seves 
intervencions però que quan hi ha rèpliques són incapaços d’aguantar una mirada i 
de mirar a qui els parla. Pensa que deuen sentir covardia i vergonya del que 
acaben de dir.

Diu que ha explicitat que no era un tema del govern en el seu conjunt, és a dir, 
amb el Partit Socialista, ja que el PSC com a grup municipal van complir amb 
l’obligació que s’espera de tothom. Reitera que qui no ho ha fet és Barcelona en 
Comú. Indica que no és tan sols un problema de nomenament de persones i de 
representants, sinó que és un problema de funcionament, perquè Barcelona en 
Comú no se’l creu i no hi participa. Diu que caldrà veure quantes permanents 
s’acaben convocant i a quantes permanents assisteix Barcelona en Comú. Es 
queixa de l’actitud de Barcelona en Comú i pensa que cal fer-los una observació 
d’atenció per respecte a la participació, a la ciutadania, a les entitats i a tots els 
grups municipals. Diu que podria continuar parlant, veient el poc interès dels dos 
representants electes de Barcelona en Comú.

Anuncia que demanarà una compareixença, en què hi haurà l’oportunitat de 
debatre-ho. Demana que sigui el màxim responsable polític electe qui doni la cara, 
ja que el govern no ho té per costum. 

Finalment, demana que la Sra. Pin retiri les paraules que ha fet servir apel·lant 
al sentiment de les persones, perquè pensa que està totalment equivocada. Li 
sol·licita, a més, que vagi a les permanents i als Consells de Ciutat perquè 
justifiqui la seva manca de feina i d’atenció.

La Sra. Esteller demana a la Sra. Pin que no jugui, perquè Barcelona en Comú 
és molt experta en el dolor aliè i l’utilitzen com un escut per no entrar en el diàleg 
amb els grups.
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També demana al Sr. Asens que, ja que s’està treballant un codi de conducta a 
l’Ajuntament, li faci una classe pràctica a la Sra. Pin i li demostri com s’exerceix un 
càrrec amb dignitat, perquè la regidora té un càrrec públic i no es digna ni a parlar 
ni a tenir l’actitud que li correspon a un membre del govern. Creu que estaria molt 
bé que la gent del govern tingués una conducta de respecte cap a l’oposició i que, 
com a mínim, quan se’ls parla es dignin a escoltar i a mirar la gent que els parla. 
Es queixa que la Sra. Pin fa mostres d’un menyspreu absolut i de falta de respecte 
cap als altres membres d’aquesta Comissió.

Aclareix que mai no va donar suport a aquestes dues persones que no coneix. 
Afegeix que no s’ha sotmès a votació ni a consideració. Indica que aquesta sessió 
és el primer moment en què aquestes dues persones se sotmeten a la 
consideració.

Diu que ha mirat l’expedient d’aquestes persones i que no hi consta la seva 
trajectòria. Per tant, no pot donar l’opinió ni el posicionament del Grup Popular. 
Afegeix que dos dies enrere va demanar a Secretaria la trajectòria d’aquestes 
persones per tal de posicionar-se. Anuncia, doncs, que ho farà a la Junta de 
Portaveus o al Plenari, ja que espera que li arribi aquesta informació.

El Sr. Garganté considera que és de traca que Convergència i Unió i el Partit 
Popular es presentin com a cracs de la participació, tot i que es tracta d’una 
participació de cartó pedra. Avança que si es proposa una comissió extraordinària 
o una compareixença la CUP no hi assistirà.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal i ERC, amb la 
reserva de vot de CIU, PP i CUP i amb l’abstenció de C’s. 

6. Aprovar els expedients de reconeixement de crèdit núm. 20164345 i 
20164346, a favor de l’empresa Banco Santander, SA, amb NIF A39000013, 
relatius, el primer a la quantitat d’11.536,32 euros que correspon a la mensualitat 
de juliol de 2013 del contracte 11003308 (lot 3 de l’expedient 20114060) de 
subministrament mitjançant arrendament de 16 vehicles tipus turisme, sense 
distintius, per a l’ús de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que va quedar pendent de 
pagament, i el segon, a l’import de 10.815,30 euros, corresponent a la despesa 
generada per la utilització de 15 vehicles tipus turisme propietat de l’empresa 
indicada, durant el mes de desembre de 2015, i no reconeguda a l’exercici 
corresponent. Autoritzar, disposar i obligar a favor de l’empresa Banco Santander, 
SA, amb NIF A39000013, per una part, la despesa d’11.536,32 euros, IVA inclòs, 
de la qual 9.534,15 euros corresponen a l’import net i 2.002,17 euros, a l’IVA al 
21%; i per altra part, la despesa per import de 10.815,30 euros, IVA inclòs, del 
qual 8.938,26 euros corresponen a l’import net i 1.877,04 euros, a l’IVA al 21%; 
ambdues a càrrec a la partida 0401 20400 13211, del pressupost de 2016.

El Sr. Recasens explica que es tracta de l’aprovació de dos expedients de 
reconeixement de crèdit a favor de Banco Santander, SA, per factures vinculades 
amb rènting de vehicles de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Aclareix que, d’una 
banda, és un reconeixement de crèdit per un import d’11.536,32 euros, que és una 
factura pendent de pagament del 2013.

Comenta que en aquest cas l’empresa va presentar la factura fora de termini, 
que se li va retornar indicant que la tornés a presentar quan fos el moment oportú, 
però que no ho va fer. Considera que, un cop detectada aquesta mancança, s’ha 
d’esmenar i pagar, ja que el servei com a tal es va prestar.

Explica que l’altra és un reconeixement de crèdit per un import de 10.815,30 
euros, relatiu també a una factura pendent de pagament del 2015. Indica que en 
aquest cas no es va poder adjudicar a temps i facturar el servei en l’exercici de 
2015 perquè l’empresa, és a dir, Banco Santander, SA, tenia deutes amb 
l’Administració. Tanmateix, diu que el servei de rènting es va prestar. Conclou, 
doncs, que, un cop esmenada la situació de l’empresa en relació amb el seu tema 
amb l’Administració, s’ha pagat el servei prestat.

El Sr. Garganté constata que es tracta d’un contracte de lloguer, de lísing, de 
vehicles de la Guàrdia Urbana que cal pagar a Banco Santander, SA, però que 
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podria ser qualsevol altra entitat bancària. Diu que això és el que té fer aquest 
tipus de negoci amb vehicles.

Pel que fa al primer expedient, comenta que es diu que s’inicia el 2011 i es 
finalitza el 2015, però que l’Ajuntament va retornar el rebut. Conclou que fins aquí, 
pel que fa al punt de vista tècnic, cap problema.

Tanmateix, no veu tan clar el segon expedient. Recorda que es va iniciar un nou 
expedient de contractació el 30 de novembre de 2015, però es va endarrerir la 
tramitació i l’1 de desembre de 2015 encara no es tenien els nous vehicles. Indica 
que, si no va errat, llavors es tramita d’urgència per cobrir el període d’impàs entre 
els dos contractes, i es prorroga l’antic durant un mes. Entén que aquí hi va haver 
una falta de previsió.

El que el preocupa més, però, és el mètode de l’arrendament financer en el 
tema dels vehicles, perquè sempre surt més car que no comprar els vehicles 
directament. Indica que aquest arrendament financer inclou el cost financer amb 
interessos, que se l’emporta l’entitat. Diu que, si no va errat, el cost 
d’arrendaments financers va al capítol 2, mentre que la compra directa aniria al 
capítol 6, que seria Inversions. Entén que si es compressin directament al fabricant 
seria més econòmic, perquè s’eliminaria la intermediació financera.

Manifesta que la CUP, de moment, farà una reserva de vot.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C’s, 
ERC i PP i amb la reserva de vot de la CUP. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d’acord

7. Aprovar inicialment el Programa d’Actuació Municipal 2016-2019.

El Sr. Badia explica que el document que es presenta no és només el PAM 
d’aquest equip de govern, sinó que es tracta d’un Pla d’actuació municipal que s’ha 
aconseguit amb més consens i participació que cap que hi hagi hagut a Barcelona.

Comenta que el PAM identifica les prioritats que s’han d’abordar a la ciutat, que 
assenyala els temes més urgents i apunta decididament cap a un nou model de 
ciutat, a una ciutat menys desigual i més justa, a una Barcelona inclusiva, on cap 
ciutadà no se senti de segona ni discriminat, ja que cal superar una Barcelona dual 
i vetllar per una ciutat cohesionada on ningú es quedi enrere.

Indica que cal combatre de forma decidida les desigualtats en l’accés a 
l’habitatge, a l’educació o a una sanitat de qualitat. Afegeix que aquest PAM busca 
un equilibri entre les mesures urgents indefugibles, que s’han d’abordar des de 
l’emergència social quotidiana, i les mesures més estratègiques, que responen a 
un model de ciutat sostenible, plural i compromès amb el seu entorn, i una ciutat 
que posa les persones en el centre de les seves polítiques.

Assenyala que en aquest PAM també es reflecteix l’aposta pel lideratge públic de 
l’Ajuntament com a motor de canvi social i en la consolidació i impuls d’una xarxa 
de serveis públics de qualitat, que arribi a la ciutadania, a cadascun dels 73 barris 
de Barcelona.

Exposa que es vol una ciutat on els 73 barris enforteixin la seva personalitat i 
s’expressin amb veu pròpia, com ja s’ha fet en l’elaboració dels PAD, que han 
recollit i integrat les aportacions de tots i cadascun dels barris.

Comenta que el PAM s’estructura en 5 eixos. Destaca que en l’àmbit dels drets 
s’impulsaran accions per garantir els drets a l’habitatge, amb la construcció de 
4.000 habitatges o obtenint 500 pisos buits dels bancs. Indica que en l’educació 
s’apostarà pel reforç de les escoles bressol, i en la salut es duran a terme accions 
per combatre les exclusions i discriminacions i per impulsar una ciutat inclusiva, 
amb mesures urgents, com les rendes complementàries, perquè no deixin de ser 
transformadores.

Assenyala que en l’àrea econòmica es vol promoure l’economia cooperativa, 
social i solidària, i que també es vol impulsar un pla de reindustrialització per 
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recuperar i revitalitzar els polígons industrials de la ciutat, sobretot a la banda de 
Besòs, i fomentar el comerç de proximitat i l’emprenedoria amb plans de 
desenvolupament econòmic de districtes. Diu que es vol fer tot això com a font 
d’una ocupació de qualitat.

Pel que fa al turisme, diu que cal reequilibrar-ne els beneficis i el retorn a la 
ciutat. Comenta que per això s’està treballant en el Pla estratègic de turisme i 
diferents mesures que impliquen els allotjaments turístics.

Quant a la sostenibilitat ambiental, indica que la prioritat és actuar contra la 
contaminació atmosfèrica, millorant el transport públic amb projectes com el 
tramvia, el desplegament de la xarxa ortogonal o la línia 9 del metro, així com 
impulsar la bicicleta i el vehicle elèctric. Afegeix que es volen guanyar espais 
públics per a la ciutadania des de la pacificació de la Meridiana a la consolidació 
dels Tres Turons com un dels principals pulmons de la ciutat, o el desplegament de 
noves superilles.

Comenta que aquest PAM també apunta a millorar la transparència i l’eficàcia de 
la gestió municipal, la rendició de comptes i la participació activa de la ciutadania. 
Afegeix que, tanmateix, s’aposta per recuperar el prestigi de la funció pública i 
recuperar capacitat d’intervenció.

Finalment, diu que, en l’àmbit internacional, Barcelona vol ser reconeguda com 
un referent al món en termes de justícia global, coherent en les seves accions i 
també en l’àmbit del tema dels refugiats, malgrat les dificultats que posen algunes 
administracions.

La Sra. Pin comenta que es tracta d’un PAM bàsicament de la ciutadania, ja que 
hi han participat unes 39.000 persones: 24.000 a través de la plataforma digital, 
que volia hibridar la participació digital i la participació presencial, i unes 15.000 en 
les cites presencials, que volien fomentar l’espai de debat col·lectiu. 

Destaca que el PAM final recull un 72% de les propostes fetes per part de la 
ciutadania, cosa que es pot veure en el mateix PAM que es porta a aprovació en 
aquesta sessió, perquè el procés estava dissenyat per tenir traçabilitat i que se
sàpiga d’on vénen les diferents propostes.

Diu que el govern està molt satisfet d’aquest procés de PAM, de l’alta 
participació i sobretot de la qualitat, en la mesura en què gran part ha estat debat 
col·lectiu.

El Sr. Martí agraeix que finalment el govern porti aquest PAM 2016-2019 a 
l’aprovació inicial. També dóna les gràcies especialment a tota la gent que ha fet 
possible aquest procés participatiu, sobretot a la ciutadania, a les entitats i a tots 
els tècnics municipals, en concret de l’àmbit dels districtes, que fan una feina a 
vegades grisa, però molt important perquè sigui possible una participació de 
qualitat a Barcelona. Des del punt de vista de la participació social, creu que cal 
felicitar-se una vegada més, com s’ha fet cada cop que hi ha hagut un debat 
d’aquest tipus en mandats anteriors.

Dit això, manifesta que no vol fer un debat, almenys en aquesta sessió, sobre 
continguts estrictes i concrets del PAM. Entén que el PAM és una eina a través de 
la qual es construeix la ciutat, amb el compromís i la participació de la ciutadania, 
però també amb les prioritats polítiques del govern. Vol, doncs, fer un 
plantejament més general i intentar transcendir el mateix document, amb els 5 
eixos i totes les mesures, encara que en pot compartir moltes perquè moltes són 
de continuïtat o d’evolució de mesures que s’han fet en PAM anteriors.

Lamenta que aquesta proposta d’aprovació inicial arribi tard. Recorda que el 
govern anterior va fer una aprovació, no inicial sinó definitiva, el 5 d’octubre de 
2012. En aquest sentit, pensa que el govern de Convergència i Unió va ser bastant 
més diligent del que s’està sent amb aquest PAM. Recorda també que al final del 
mandat s’havien executat gairebé el 95% de les mesures i dels compromisos 
inclosos al PAM.

Després de gairebé un any i mig de govern municipal, diu que el seu Grup és 
bastant incapaç d’albirar quin és el model real de ciutat que el govern intenta 
impulsar. Veu mesures, iniciatives i acords, però no veu el model de ciutat que es 
vol impulsar, almenys no el coneix o no el sap veure clar fins ara. Indica que si hi 
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hagués un PAM això ajudaria a acabar de veure aquest model, però constata que 
encara no el tenen perquè el que es presenta no deixa de ser un intent d’aprovació 
inicial.

Afegeix que no es refia gaire d’instruments o eines com ara un PAM que no 
incorpora gairebé automàticament les propostes amb més participació i suport 
social i ciutadà. Recorda que això s’ha denunciat des de fa temps. Pensa que no 
pot ser que una proposta com la de la cobertura de la ronda de Dalt, que va ser la 
que més suport ciutadà i d’entitats va tenir, no s’incorpori en els termes en què la 
ciutadania ho demana. Considera que el discurs de la participació ha d’anar 
acompanyat de fets.

Indica que els PAM han de ser no solament rics en participació social, sinó 
també rics en la implicació dels grups municipals. Pensa que els PAM han de tenir 
el màxim suport i consens polític. Comenta que el seu Grup, amb 10 regidors, no 
s’ha sentit del tot atès des del punt de vista de les propostes principals. Constata 
que CiU té un model de ciutat i un model de gestió municipal molt diferents del 
govern, cosa que el porta a no donar suport a aquesta aprovació inicial del PAM.

Està d’acord amb el govern que el rigor pressupostari i la solvència de 
l’Ajuntament han de ser una eina al servei del progrés de la ciutat i de les 
persones, especialment de les més vulnerables. No està d’acord, però, que per una 
prevenció ideològica de no fer superàvit calgui gastar el superàvit a cuita-corrents 
amb accions que no tenen gaire coherència i que no responen a prioritats 
determinades. 

Indica que Convergència i Unió manté un model de ciutat que es basa en 7 
eixos, en els quals es va basar el PAM anterior: una Barcelona del benestar; una 
Barcelona emprenedora i comercial, en què no cap el top manta; una Barcelona 
culta i creativa, en què tothom pugui ser entès, incorporat, amb una cultura 
integradora, no excloent; una Barcelona amable, segura i sostenible, amb serveis 
de neteja i seguretat que funcionin; una Barcelona catalana i universal, on hi hagi 
col·laboració públic-privat, ja que Barcelona s’ha fet gràcies a aquesta 
col·laboració; una Barcelona que es faci entre tots, majories i minories, ja que 
massa sovint el govern actua prioritzant els que són «els seus», i pensa que no 
hauria de ser així, i una Barcelona dels barris, en què l’Ajuntament s’adeqüi a la 
realitat d’aquests barris sense marginar-ne cap.

Diu que, si suma la seva disconformitat amb algunes formes del govern i amb 
algunes qüestions de fons que incorpora aquest PAM quant a prioritats, això el 
portaria a dir que Convergència i Unió votarà no en aquesta aprovació inicial. 
Manifesta que, considerant el PAM un full de ruta, no pot avalar un full de ruta d’un 
govern que tria la connexió del tramvia per la Diagonal, una gran prioritat de 
ciutat. No pot estar d’acord amb això sense permetre cap debat ni obrir-se a la 
participació ciutadana. Diu que a la tarda parlaran de la implantació de la superilla 
de Poblenou. No creu que aquesta sigui la manera de fer les coses. 

Tampoc no pot donar suport a un model de ciutat que es basi en el 
decreixement econòmic, ja que no hi està d’acord. Està d’acord amb el creixement 
econòmic sostenible, equilibrat i just, però no amb el decreixement econòmic. No 
està d’acord amb instruments com el PEUAT, que paralitza l’activitat econòmica de 
la ciutat i provoca inseguretat jurídica a molts dels actors i dels operadors de la 
ciutat. Tampoc no està d’acord amb un full de ruta que es manté impassible 
davant d’un fenomen com el top manta i que alhora aplica de manera restrictiva 
normatives que afecten els petits comerciants i els emprenedors. Pensa que hi ha 
d’haver les mateixes normes per a tothom, sense discriminacions.

Insisteix que votarà en contra d’aquesta proposta d’aprovació inicial per manca 
de diàleg amb la primera força de l’oposició, perquè està als antípodes del model 
de ciutat que el govern representa, perquè no comparteix les teories del 
decreixement econòmic ni les prevencions del govern davant de l’activitat 
econòmica en general, i perquè no comparteix la complicitat del govern municipal 
amb col·lectius que incompleixen lleis i ordenances municipals. Indica que les lleis i 
les ordenances es poden canviar i adaptar a realitats. No pot estar per principi 
d’acord amb els que són còmplices de l’incompliment de lleis i ordenances, que 
afavoreixen la manca de convivència.
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El Sr. Sierra diu que estava a punt d’introduir una iniciativa perquè el govern 
presentés el PAM abans d’acabar el mandat. N’agraeix, doncs, la presentació, però 
vol fer-hi tres crítiques.

En primer lloc, pel que fa al temps, indica que, quan Ciutadans va entrar a 
l’Ajuntament, va veure que el ROM diu que el govern té l’obligació de presentar el 
Pla d’actuació municipal a l’inici del mandat. Recorda que ho va fer saber al govern 
i que aquest va respondre que Convergència i Unió l’havia aprovat a l’octubre de 
l’any següent. Comenta que s’estan superant les coses dolentes del govern de CiU. 
Constata que, en cas que s’aprovi el PAM, es farà al gener, és a dir, a mig mandat. 
Pensa que té gairebé més sentit veure l’actuació del govern en aquest primer 
exercici que el que es farà en els 4 anys, perquè fer un pla per a 4 anys a mig 
mandat no té gaire sentit.

En segon lloc, en relació amb la forma, destaca que el Sr. Badia parlava del 
pressupost més participatiu que hi ha hagut, però, en canvi, considera censurable 
la participació que ha fet el govern. Aclareix que no ho pensa perquè el govern 
hagi tractat d’obrir el PAM a la ciutadania, amb la qual cosa està d’acord, sinó per
la participació que el govern ha dut a terme amb el poc rerefons que hi ha darrere 
i amb els diners que ha costat. Tenint en compte el que deia la Sra. Pin de la 
participació de 24.000 i 15.000 persones, es pregunta quants regidors 
representarien aquestes 39.000 persones en unes eleccions, i conclou que aquesta 
xifra no significaria cap regidor. Destaca, doncs, no tan sols la poca participació, és 
a dir, que el percentatge respecte a la població de Barcelona és mínim, sinó que 
aquesta participació no s’ha tingut en compte. Recorda que el govern no durà a 
terme la proposta amb més vots –uns 2.000–, que és cobrir la ronda de Dalt. 
Pensa que no es fa perquè el govern no té un pla d’inversions. Celebra que, gràcies 
a una iniciativa de Ciutadans, es tindrà al cap d’un mes.

Finalment, discrepa àmpliament del fons, perquè el govern i Ciutadans parteixen 
de models de ciutat totalment diferents, també diferents dels de Convergència i 
Unió. Indica que pel seu Grup la prioritat és la regeneració de l’economia. Opina 
que crear ocupació, que és la principal preocupació de tots els barcelonins i de tots 
els espanyols, i a més una ocupació de qualitat, és la millor política social que es 
pot fer des d’una institució. Constata que l’Ajuntament com a institució no pot 
crear ocupació, però sí que pot crear les condicions a les petites i mitjanes 
empreses i als autònoms perquè creïn ocupació i deixi d’haver-hi persones que 
estan fora del sistema social, en una situació de precarietat i en una situació límit 
després de la crisi.

Indica que Ciutadans vol fer de Barcelona la capital de les oportunitats i 
l’ocupació, fer de Barcelona una ciutat oberta al món, de progrés, de qualitat 
democràtica i d’igualtat d’oportunitats i amb condicions de vida dignes. Assenyala 
que els eixos del seu Grup són: les oportunitats, la regeneració de l’economia, 
ajudar els autònoms i les empreses, diversificar l’economia i potenciar els sectors 
que realment creen ocupació i mouen l’economia a Barcelona. Constata que el 
govern no tan sols no farà el que proposa Ciutadans, sinó que posa traves al 
comerç, al de proximitat i al de no-proximitat; posa traves al sector de la 
restauració i de l’hostaleria, al sector del turisme; paralitza l’activitat econòmica a 
Barcelona, i se centra únicament, des de Barcelona Activa i altres organismes, en 
l’economia cooperativa, social i solidària, que té un retorn del 8% a la ciutat. 
Constata, doncs, que el govern s’oblida de més del 92% de l’economia i del motor 
que regenera i crea polítiques actives socials. Reitera que la millor política social és 
crear ocupació de qualitat.

Pensa que el govern té temps de revertir la situació i adonar-se de l’error, 
perquè hi ha unes dades macroeconòmiques bones. No sap si a Espanya hi ha 
brots verds o s’està regenerant l’economia, però diu que són unes dades 
macroeconòmiques millors que les que hi havia durant la crisi. Es queixa que, 
malgrat això, no s’està creant ocupació al ritme que s’està creant en altres llocs, 
tenint Barcelona el gran motor del comerç i el turisme. 

Vol una Barcelona social, per a tothom, on hi hagi un projecte que Ciutadans ja 
defensava durant la campanya electoral perquè el duia en el programa i en què 
coincideix amb el govern, que és un gran parc d’habitatge social en règim de 
lloguer per als barcelonins, per tal que en una necessitat tan bàsica Barcelona 
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s’equipari a les principals ciutats d’Europa. Indica que 4.000 habitatges en aquest 
règim és una nimietat. Pensa que hi hauria d’haver un pla ambiciós amb 
col·laboració publicoprivada, en què es regenerés novament l’economia, en què 
s’afavorís un sector tan castigat com la construcció, construint com a mínim 
20.000 habitatges per atendre les emergències socials, persones que estan en 
exclusió i que viuen al carrer, i també per evitar les màfies. Recorda que el seu
Grup va fer una iniciativa en la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports per 
lluitar contra aquestes màfies que estan ocupant habitatges. Afegeix que aquests 
habitatges també podrien ser per a persones que pateixen un incendi o una 
catàstrofe, per tal que l’Ajuntament els pugui donar una resposta immediata.

Vol una ciutat per viure-hi i per conviure-hi, una ciutat segura. Es queixa que no 
hi ha un regidor de seguretat a Barcelona, tot i que l’ha demanat. Indica que ha 
sol·licitat el cessament del comissionat i el cessament del cap de la Guàrdia 
Urbana. Afegeix que també ha demanat a la Sra. Colau que reflexioni a l’estiu i 
que nomeni un regidor de seguretat, però no ho fa. Es queixa que el govern està 
convertint Barcelona en una ciutat sense llei. Destaca que els estius 2016 i 2015 
ha vist més de 800 persones venent de manera irregular al carrer, cosa que 
considera un espectacle dantesc i que perjudica enormement el comerç de la ciutat 
i també l’autoritat de la Guàrdia Urbana. Indica que una ciutat segura és una de 
les coses bàsiques per a la convivència i per al benestar de les persones.

També vol una ciutat participativa de veritat, i no el que fa el govern, ja que 
aquest frustra les persones que van a un consell de barri o a una audiència 
pública. Li diu a la Sra. Pin que les persones que han participat en aquest PAM se 
senten frustrades perquè no s’han sentit escoltades ni ateses. Constata que si algú 
va a una audiència pública o a un consell de barri a demanar coses a l’Ajuntament 
i aquest no les hi concedeix la resposta és frustració.

Així mateix, vol una ciutat oberta al món, que no estigui pensant a tenir una 
moneda pròpia, a ser la capital de la catalanitat. Vol una gran ciutat del 
Mediterrani, una gran ciutat del món, on s’acullin esdeveniments de tot tipus, que 
situïn Barcelona al món. Considera que el govern fa el contrari qüestionant i posant 
en perill el Mobile World Congress, igual que qüestiona la celebració 
d’esdeveniments esportius i que donen un caràcter a la ciutat.

Finalment, vol una ciutat sostenible i neta. Constata que en aquest cas té la 
màxima discrepància, ja que es veu més clarament la ineficàcia de la gestió del 
govern i la seva poca operativitat. Pregunta què ha fet el govern perquè Barcelona 
tingui més qualitat de l’aire o sigui una ciutat més neta. Destaca que el govern 
l’únic que ha fet és posar la ciutat en un problema enorme de mobilitat, 
improvisant, sense cap tipus de participació, i prenent decisions errònies, com ara 
suspendre llicències o activitats. Considera que el que ha estat el súmmum, per la 
qual cosa el govern ha llençat moltes cortines de fum, és la paralització de la 
ciutat. Assenyala que el que ha fet el govern a la superilla de Poblenou és una 
barbaritat i que el que ha fet amb la mobilitat és una vergonya. Comenta que el 
seu company de grup a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ha proposat 
al govern que implanti la xarxa ortogonal i per fi es faci de veritat. Constata, però, 
que el govern no ho està fent, perquè, novament sense cap participació, ha decidit 
posar el tramvia per la Diagonal. Indica que això té conseqüències en la mobilitat 
dels barcelonins.

Així mateix, es queixa que el govern no ha solucionat absolutament res respecte 
a la qualitat de l’aire o a la contaminació de la ciutat.

Conclou que, com que Ciutadans i el govern tenen programes diferents, i el 
govern ha fet les coses malament i tard, hi votarà en contra.

El Sr. Bosch agraeix a tots els que han participat en l’elaboració d’aquest Pla 
d’actuació municipal l’oportunitat de debatre’l. Creu que s’ha treballat molt i que hi 
ha hagut molta participació. Pensa que aquest esforç s’havia de fer i el comparteix 
en aquest sentit estricte, en el procés d’elaboració. Constata que tot és millorable, 
però opina que aquesta és la via. Indica que si el seu Grup hagués de fer aquest 
esforç també el faria de manera similar.

Assenyala, però, que hi ha una sèrie de mancances que Esquerra Republicana 
de Catalunya vol destacar, i creu que totes són molt importants.
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En primer lloc, considera que la participació no ha de ser obstacle per agilitzar 
l’aprovació d’un pla com el pla de govern, que ha de marcar l’estratègia de tota la 
legislatura. En aquest sentit, diu que el fet que arribi a aquestes altures i no es 
pugui aprovar fins a l’any següent és un problema. Destaca, doncs, que el pla 
arriba tard i amb mostres de continuisme. Manifesta que no veu el canvi en què va 
confiar, el canvi que la gent va votar a les eleccions municipals i que s’hauria de 
reflectir en aquest document. Assenyala que també arriba feble, perquè és un pla 
consensuat entre Barcelona en Comú i el Partit Socialista, que ha acabat trencant 
ponts i possibilitats de col·laborar amb altres forces, fins al punt que podria ser que 
el govern d’Ada Colau s’estrenés amb la revocació d’aquest pla. Indica que seria el 
primer govern de la història dels ajuntaments democràtics que no comptaria amb 
un Pla d’actuació municipal, fet que és gravíssim i una mostra de feblesa que no 
creu que vagi bé ni al govern ni a l’Ajuntament ni a la ciutat.

Sap que el govern contestarà que tot és culpa dels altres, que els altres no s’hi 
han posat bé i no han volgut col·laborar-hi, però demana que el govern faci una 
mica d’autocrítica. Considera que si s’ha arribat a aquest punt segurament el 
govern hi té molt a veure, i també com s’han fet les coses i les aliances 
estratègiques que s’han establert.

Indica que hi ha moltes qüestions en què Esquerra Republicana de Catalunya 
està en desacord i que il·lustren això que comentava.

Pel que fa a l’educació, constata que en el PAM es liquiden els consells escolars 
de districte i no s’inclou l’oficina única de matriculació, mesures que el seu Grup 
considera necessàries. Constata que en el document no es parla dels patis oberts. 
Diu que el seu Grup ha negociat coses amb el govern que poden permetre que 
continuï aquesta opció d’obrir les escoles als barris, però que en el PAM no hi és.

També troba a faltar que no es parli de recerca ni desenvolupament en tot el Pla 
i que tampoc no hi hagi cap referència a reformular l’Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona, que és una necessitat bastant peremptòria i una eina tremendament 
útil per produir el canvi que el seu Grup creu que s’ha de produir en tot l’àmbit de 
l’educació a Barcelona.

Respecte als esports, indica que el document parla d’un mapa d’instal·lacions 
esportives, però de l’actual. Assenyala que això és un pla i que, per tant, això 
s’hauria d’enfocar cap al futur. Demana, doncs, que es parli de quines 
instal·lacions esportives vol tirar endavant el govern per tal de millorar el mapa 
actual.

Constata que tampoc no s’entra en qüestions de vida o mort per a molts clubs i 
practicants de l’esport, sobretot joves, quan no es parla del preu del lloguer a les 
instal·lacions municipals ni de les variacions o disparitats que hi ha de preus 
segons les àrees, els barris, els districtes i les instal·lacions. Reitera que això 
dificulta molt la pràctica de l’esport per a molts clubs i molts federats, sobretot 
infants i joves.

En relació amb la participació, la transparència, el bon govern, està d’acord amb 
els principis. Diu que totes les esperances que van sorgir un any i mig enrere estan 
reflectides en les paraules, però no en els fets. Remarca que Esquerra Republicana 
de Catalunya vol fets. Pregunta on és el Codi ètic, l’Oficina de Transparència, el 
Portal de Transparència, etc. Pensa que ja seria hora, després de gairebé un any i 
mig de mandat, que totes aquestes coses es tiressin endavant.

Quant a serveis socials, no veu la gran revolució, sinó una continuïtat del model 
assistencial de sempre. Pensa que si s’escolten molt bé els professionals, si es 
treballa amb els professionals, que són molt bons, sí que serà possible traçar un 
pla d’acció en els propers anys per tal que hi hagi un autèntic canvi en aquest 
model assistencial de sempre.

Pel que fa a l’habitatge, indica que es parla de mobilitzar 4.000 habitatges buits, 
però al mateix temps es parla de crear un cens d’habitatges buits. Pregunta que si 
el govern no té el cens d’habitatges buits com sap que es mobilitzaran 4.000 pisos 
buits. Pregunta si realment hi són, aquests 4.000 pisos buits. Destaca que en 
aquest cas hi ha una incoherència que no comprèn i que espera que el govern 
expliqui.

D’altra banda, destaca que el govern va anunciar en ferm la programació de 
1.150 pisos de lloguer social, que, comparats amb els 900 que va programar el 
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govern anterior, li semblen escassos. Pensa que no és el que tothom esperava amb 
la revolució Colau, quan a més a Barcelona es disparen els desnonaments, creix el 
nombre de persones sense sostre i els lloguers també es disparen, concretament 
un 15% el 2016 segons l’Incasòl. Diu que, davant d’això, ERC esperava un pla 
d’acció molt més rotund, contundent i incisiu, i es troba una mica més del de 
sempre. Destaca que, a més, això és en la planificació, però diu que caldrà veure 
com va la realització, la materialització i l’execució d’aquests bons propòsits.

Respecte del turisme, troba que el pla de lluita contra els apartaments turístics 
il·legals és totalment insuficient, i diu que les xifres ho demostren. Indica que, 
segons les xifres del govern, n’hi ha uns 6.500 a Barcelona i que en un any i mig, 
amb pla de xoc inclòs, se n’han tancat 71, que és l’1,2%. Considera que és molt 
poc i impedeix que es lluiti contra aquest fenomen, que també dispara els lloguers, 
sobretot a les zones més saturades d’apartaments turístics il·legals, de forma 
notable a Ciutat Vella i una part molt àmplia de l’Eixample.

Constata que en tot el PAM no es parla dels creuers, tot i que se n’havia parlat 
molt en campanya i després. Li estranya que en el Pla d’actuació municipal els 
creuers no hi siguin. Indica que no es parla ni de la pol·lució que generen els 
creuers ni de la necessitat d’aplicar taxes també als creueristes, perquè utilitzen la 
ciutat com qualsevol altre visitant.

Pel que fa a l’espai públic, comenta que també hi ha bones paraules. Indica que 
es parla de recuperar el Port Vell, però no es proposa cap mena de mesura. 
Constata que l’espai públic és una de les qüestions que més problemes genera i en 
què la incapacitat de gestió del govern s’ha demostrat més pel que fa a la gestió 
de la venda ambulant, de les terrasses o de la circulació de les bicis, els Segways, 
els patinets, etc. Considera que en aquest tema el govern té un problema, i no veu 
que en el pla es proposin solucions clares respecte a això.

Respecte de la mobilitat, troba a faltar una visió més metropolitana, per 
exemple, quan s’aborda la problemàtica dels pàrquings, ja que les solucions 
proposades es limiten al municipi de Barcelona. Creu que amb això les solucions no
les tindran mai.

Pel que fa a cultura, indica que amb l’entrada al govern del Partit Socialista ha 
tornat el business de sempre, els models culturals de marca PSC. Té, doncs, molt 
poques esperances respecte a les il·lusions que havia despertat Barcelona en
Comú.

En relació amb l’economia, no veu per enlloc el salari mínim de ciutat de 1.000 
euros, que s’ha aprovat a l’Ajuntament i que, per tant, hauria d’estar incorporat en 
aquest Pla. Pensa que un salari digne per a la gent que treballa a Barcelona com a 
mínim s’ha de defensar en els plans de la ciutat. Sap que és difícil d’aplicar, però 
creu que com a mínim cal tenir-ho present i proposar-ho i que hauria d’aparèixer 
en el pla estratègic que fa el govern per a la ciutat de Barcelona.

Assenyala que pimes i autònoms brillen per la seva absència, cosa que també el 
preocupa, perquè són el gruix de l’activitat econòmica de Barcelona, ja que les 
grans empreses potser corresponen més a altres latituds.

Per tot això constata que el canvi que la gent havia votat gairebé un any i mig 
enrere, ple de bones intencions, no es materialitza ni tan sols es tradueix en els 
plans que el govern formula.

Conclou, doncs, que no veu on és el canvi i veu un pla tirant a immobilista, que 
podrien haver subscrit perfectament Jordi Hereu i Imma Mayol el 2007, d’aquell 
PSC que no era ja el PSC innovador, dinàmic, de Pasqual Maragall, sinó el PSC que 
havia fet fora el millor alcalde que ha tingut mai Barcelona. Pensa que és un 
ajuntament que torna als vells usos, a la ciutat que la mateixa Ada Colau en 
campanya va qualificar com la ciutat del cas Vilaró, de Ciutat morta, de l’Hotel del 
Palau, del no a les consultes de «Barcelona decideix» i del sí al nyap de la consulta 
de la Diagonal. Diu que aquesta és la ciutat que veu tornar i, per tant, Esquerra 
Republicana de Catalunya no s’hi identifica ni s’hi pot sentir identificada quan ja hi 
va trencar el 2007.

Tanmateix, assenyala que hi veu només un canvi, molt destacat, que és la ciutat 
de la propaganda, dels gestos, dels símbols, dels anuncis que després no es 
compleixen. Veu que les polítiques d’habitatge s’acaben resumint condensades en 
un tuit que acusava els Mossos d’Esquadra de no fer la feina que els pertoca, o 
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amb un pòster que diu que l’habitatge és un dret com una casa, mentre que no 
s’estan construint els pisos de lloguer social previstos i que podrien resoldre el 
problema. Indica que és un pla en què la política de memòria acaba amb unes 
estàtues embrutades i que són incòmodes per a tothom, fins i tot per al primer 
tinent d’alcalde, el Sr. Pisarello, tal com va reconèixer en la seva conferència de 
premsa. Afegeix que és un pla que diu que aposta per la política de refugiats i que 
acaba fent només un comptador de morts a la platja de la Barceloneta. Diu que, si 
aquest és el pla del govern, ERC hi ha de votar en contra, perquè el considera 
immobilista, ple de retòrica buida i un retorn al passat. Afegeix que se sent obligat 
a dir que no al pla dels de sempre perquè manin els de sempre amb les polítiques 
de sempre. Diu no al pla d’ «El run run».

La Sra. Esteller diu que acaba de saber que aquest pla no passarà d’aquesta 
Comissió, perquè al final el govern no tindrà suports ni tan sols per fer-ne 
l’aprovació inicial. En aquest sentit, manifesta que aquest PAM és un fracàs 
d’aquest govern, primer pel procés participatiu que es va dur a terme, perquè no 
es va poder tirar endavant un procés participatiu amb la mobilització que el govern 
pensava. Creu que aquest procés participatiu va ser un gran fracàs perquè no hi va 
haver capacitat ni tan sols per mobilitzar 30.000 persones, que es van intentar 
mobilitzar amb un cost de mig milió d’euros inicial. Pregunta quant es va gastar el 
govern definitivament en aquest procés participatiu.

Destaca que, a més, va ser un procés participatiu opac i dificultós, perquè no es 
van establir els criteris pels quals s’aprovava o no una proposta a priori. Recorda 
que ho va preguntar per activa i per passiva i es queixa que mai no es va 
respondre. Remarca que el govern només va acceptar les propostes afins 
ideològicament i que les que no eren afins es van dedicar a transformar-les per tal 
que encaixessin en el seu model i programa de ciutat. Recorda que ja llavors el 
Partit Popular va ser molt crític amb tot aquest procés participatiu.

Destaca que el 98,38% de la gent no va participar en aquest procés i només hi 
va participar l’1,6% de la societat. Reitera, doncs, el fracàs que va ser aquest 
procés participatiu que Ada Colau volia imprimir en la seva acció de govern. I diu 
que, en funció del que faci la CUP, es podrà tramitar o no aquest PAM.

Indica que aquest document arriba tard, 6 mesos després de la seva previsió, ja 
que s’havia d’aprovar en aquesta Comissió l’abril de 2016. Destaca que aquest 
document arriba molt més tard que en anteriors governs. Diu que, amb el supòsit 
que comptés amb els suports polítics, aquest document s’aprovaria després d’1 
any i 8 mesos de l’inici del mandat d’Ada Colau, és a dir, el 42% del temps 
d’aquest mandat esgotat. Recorda que en el mandat anterior es va aprovar al cap 
d’1 any i 3 mesos, i en el mandat de Jordi Hereu, al cap d’1 any i 4 mesos. 
Considera que es va de mal en pitjor respecte a les previsions de govern.

Assenyala que és un PAM ideologitzat, i diu que només cal veure com la 
introducció parla del vehicle de la República permanentment. Considera que té una 
connotació d’utilitzar i de manipular la història de Barcelona amb fins polítics, de 
confrontar i dividir la societat amb una visió esbiaixada de la història, utilitzada 
només amb un objectiu polític i programàtic, i no en benefici de tota la ciutat.

D’altra banda, destaca que és un PAM monocolor i que no agafa la ideologia que 
necessita la ciutat. Afegeix que és un PAM elaborat des del revengisme, que arriba 
al poder per utilitzar-lo només com a fi ideològic i com una arma pròpia en contra 
de tot aquell que no pensa com ell. 

Conclou, doncs, que el Grup Popular no hi podrà donar suport.
Indica que un exemple de la manipulació del procés de participació és el que ha 

passat amb la ronda de Dalt. Explica que el cobriment de la ronda de Dalt va ser 
una proposta que va tenir 1.852 suports. Comenta que el govern la recull en el 
PAM, però molt transformada, ja que simplement es diu: «Iniciar actuacions de la 
ronda de Dalt per millorar les condicions de vida.» Assenyala que a aquest redactat 
no hi donen suport ni les entitats d’Horta ni de Gràcia ni de Nou Barris. Insisteix 
que el govern utilitza la participació com a coartada per revestir les seves 
propostes i desplaçar els que no pensen com ells. Diu que en el procés de 
participació ja s’ha fet, perquè de la proposta de cobriment de la ronda de Dalt 
només es recull una versió esbiaixada del que ha de ser aquesta modificació amb 
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entitats que no tenen el suport de les entitats vertebradores d’aquesta petició, en 
què queden fora les entitats d’Horta, Gràcia i Nou Barris. Considera que aquest és 
un clar exemple que el govern utilitza la participació com a coartada, que no se la 
creu i que no vol la participació real de la ciutat.

Indica que el procés participatiu ha estat manipulat pel govern perquè no va 
establir processos clars de criteris d’admissió de propostes que estaven allunyades 
del seu ideari polític, que és un ideari sectari i que només busca el revengisme.

Destaca que el PP critica el model de convivència del PAM. Comenta que es parla 
d’una nova ordenança, però no per garantir el compliment de la convivència i de 
les normes de l’ordenança actual, per actuar amb determinació contra totes les 
conductes que fan malviure a molts barris, sinó per permetre que la gent faci el 
que vulgui, sense cap control, i per afavorir les activitats il·legals, prohibides en 
l’ordenança actual. Indica que el Grup Popular no hi donarà suport, i veu com el 
govern va per un altre camí.

Pel que fa al model de seguretat, diu que la seguretat ha de ser una garantia de 
la llibertat dels ciutadans, i assenyala que no està reconeguda en aquest sentit en 
el PAM. Diu que el govern no vol enfortir la Guàrdia Urbana per lluitar contra 
l’incivisme i contra la inseguretat i els delictes, sinó tot el contrari, ja que la 
debilita, no li dóna suport i vol abandonar-la, sense complir el mandat del Plenari 
de crear una regidoria de Seguretat que no encapçalés l’alcaldessa, ja que la Sra. 
Colau ha demostrat un menyspreu per la seguretat.

En l’àmbit econòmic destaca que el govern paralitza la ciutat i l’activitat 
econòmica, ja que no hi ha cap proposta per enfortir l’economia o per donar 
instruments al teixit productiu de Barcelona, que és el que crea ocupació. Afegeix 
que tampoc no hi ha cap proposta per resoldre els problemes del comerç; cap 
proposta per resoldre i millorar la gestió del turisme, ni instruments per lluitar 
contra els pisos turístics il·legals; cap proposta per reclamar el deute a la 
Generalitat de Catalunya; cap proposta per dinamitzar la indústria de Barcelona, 
etc. Considera que l’àmbit econòmic és l’eix vertebrador del que ha de ser la 
política d’oportunitats de Barcelona per combatre les desigualtats, i es queixa que 
el govern no ho fa.

Destaca que la mobilitat a la ciutat és un caos des que governa Barcelona en 
Comú, perquè el govern declara la guerra al vehicle sense donar suport o més 
instruments al transport públic perquè sigui eficaç.

Creu que en l’àmbit social hi ha una continuïtat absoluta de les polítiques. Diu 
que no hi ha cap proposta determinant per resoldre els dèficits socials de 
Barcelona ni per millorar la gestió de l’àmbit social quant a la sol·licitud de 
reclamacions. Destaca que hi ha més de 5.000 persones en llista d’espera per tenir 
una residència i, en canvi, no hi ha propostes fermes per reclamar els convenis de 
la Generalitat. Es queixa que tampoc no hi ha una determinació per atendre la 
demanda no atesa de les escoles bressol. Demana que hi hagi una solució per a les 
gairebé 3.000 persones que no tenen plaça.

Considera, doncs, que és un pla que decep, que recull un model de ciutat que 
perjudica Barcelona i l’enfonsa. Per això no donarà suport al model que es recull 
tant des de l’àmbit social com fins a l’àmbit de convivència, econòmic i de 
projecció de la ciutat.

El Sr. Garganté diu que no sap si la regidora del PP no sap sumar, però constata 
que ja hi ha 23 vots en contra. Per tant, tenint en compte que el govern són 15, 
indica que ni que la CUP hi votés a favor aquest PAM no s’aprovaria.

Creu que en aquest punt s’ha entès per què fan falta límits de temps, ja que per 
un moment ha pensat que això era un Ple de ciutat i li ha vingut a la imaginació 
que el proper dia que hi hagi un punt sense temps hi anirà amb el manifest 
comunista i el llegirà sencer com una venjança de classe.

Pel que fa al PAM, recorda que la CUP ja va ser crítica amb com es va plantejar 
el procés participatiu, perquè no va considerar que en cap cas fos un autèntic 
procés participatiu abocar un seguit de propostes a una pàgina web on les entitats 
i persones podien donar-hi el seu suport o no. Sap, a més, que el PAM ja estava 
prèviament amanit i que l’única cosa que es va fer del procés participatiu és afegir-
hi algunes de les coses que el govern va creure que podien millorar el seu 
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redactat, però no totes. Suposa que en part hi havia propostes que no anaven amb 
l’ideari de la ciutat, però pensa que està clar que el procés del PAM ha estat poc 
participatiu, tot i que es pugui dir que els anteriors encara ho han estat menys, 
tant en el concepte com en la participació de la gent.

D’entrada, analitza el PAM amb el retard que ja s’ha expressat. Considera que és 
el mateix cas que amb el PIM, de què es parlava el dia anterior. Pensa que el PAM 
hauria de servir perquè tant la resta de grups com els veïns i veïnes poguessin 
saber quina serà l’acció de govern des del 2016 fins al 2019.

Pel que fa al contingut, opina que hi ha propostes que pot considerar 
interessants i que fins i tot en algunes s’hi podrien trobar, però pensa que el PAM 
no deixa de ser majoritàriament un brindis al sol. Posa com a exemple el Pla de 
promoció de les indústries creatives, en què es parla d’estudiar i analitzar les 
condicions necessàries per a la constitució d’un fons específic, ja que no té cap 
suport i no agrupa cap proposta. Considera, doncs, que no és gens participatiu. No 
sap d’on apareix, perquè queda clar que no ve del procés participatiu. Destaca que 
no és l’única proposta que no té cap suport.

Indica que hi ha altres propostes del PAM que són interessants, però veu que 
són propostes de titular, sense una explicació de com es desenvoluparan ni quines 
accions es faran per assolir l’objectiu, de manera que es podria dir que queden 
buides de contingut i no aporten res. Conclou, doncs, que hi ha bones propostes, 
però sense contingut. Diu que també li falta la proposta econòmica, per veure com 
es desenvolupen les idees que dissenya el govern.

Per tant, no pot dir que el PAM sigui de les persones que han participat en el 
procés, sinó que s’ha fet que un procés participatiu pugui justificar les idees del
govern. I no vol entrar en la visió sobre la cultura que té el PSC, que està 
totalment allunyada del concepte que té la CUP de cultura. No es pot creure cap de 
les propostes del PSC en clau de cultura ni en clau d’economia. En aquest sentit, 
diu a Barcelona en Comú el que ja els ha dit la companya Maria Rovira a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports: «Vostès tenen un problema, i aquest 
problema es diu Jaume Collboni.»

Conclou, doncs, que també hi votarà en contra.

La Sra. Andrés diu que en aquest mandat no hi haurà Pla d’actuació municipal 
per una absoluta manca de voluntat política dels grups que tenen representació a 
l’Ajuntament. Recorda que ja fa un temps que és al consistori, i li sembla inaudit 
que cap grup de l’oposició no faci ni un gest per intentar posar en positiu les 
crítiques que han fet sobre el contingut del PAM. Li semblen inaudites també les 
crítiques que s’han fet a la participació ciutadana, ja que pot ser de moltes 
persones o poques, però cada persona amb la seva aportació té un valor. Indica 
que d’això se’n diu «democràcia directa», que a l’Ajuntament s’ha practicat durant 
molts anys, s’ha respectat i s’ha fet valdre, tant si han estat 1.000 persones com 
3.000, 5.000 o tota la ciutat. Reitera que cada persona que ha fet l’esforç de 
participar mereix un reconeixement per part de qualsevol regidor del consistori, 
mentre que en aquesta sessió només s’han sentit paraules de menyspreu per 
aquesta tasca que ha fet la ciutadania.

Insisteix que no hi haurà PAM només i estrictament per falta de voluntat política 
dels grups que formen aquest consistori a l’oposició, perquè no han volgut posar 
en positiu les seves aportacions per tenir un full de ruta necessari per a la ciutat, 
però no imprescindible, ja que el govern farà exactament igual el que pugui amb 
els recursos que tingui, sense comptar amb cap grup de l’oposició.

Demana que els grups deixin de manipular determinades propostes, perquè se 
sent contínuament parlar de la ronda de Dalt. Explica que la ronda de Dalt va 
aparèixer a finals del mandat anterior, quan hi havia un cert debat sobre això, per 
reprendre uns treballs de cobertura de la ronda, molts dels quals ja es van fer en 
mandats anteriors de governs d’esquerres. Recorda que la ronda no es comença a 
cobrir ara, sinó que és una continuació del que ja es va fer, amb una aturada 
important per part del govern de Convergència i Unió, amb aprovació del Partit 
Popular.

Demana, doncs, que no es manipulin les propostes en funció d’interessos 
sectaris i electoralistes i que tota la ciutadania sàpiga que, si no es pot avançar en 
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propostes de millora de la ciutat, serà perquè no hi ha Pla d’actuació municipal ni 
pla d’inversions. Diu que en aquest cas hi ha més de dos responsables, és a dir, 
que els responsables no són només els grups de govern, sinó tots els grups.

El Sr. Badia explica que el procés participatiu acabava a l’abril i, per tant, 
situava en un marc en què es pogués fer un primer retorn al juny. Comenta que en 
aquell moment el Partit Socialista va entrar al govern, cosa que va provocar que el 
retorn es fes al juliol, que és quan es va tancar el procés participatiu, i que el PAM 
es porti a l’octubre. Pensa que es poden fer molts escarafalls, però creu que els 
tempos eren prou clars i que hi ha prou justificacions, sobretot en un any atípic, en 
què hi ha hagut tres processos electorals. Demana, doncs, calma, i pensa que no 
és un problema de tempos, sinó de voluntats.

Agraeix el to que han tingut algunes formacions, sobretot Convergència i Unió, 
en què s’ha vist que hi ha punts d’acord.

Matisa que no es fa servir el tema del creixement econòmic, perquè es parla 
d’economia plural, i creu que cal canviar una economia centrada en el monocultiu. 
Afegeix que també es parla d’economia circular, d’economia verda i de 
desenvolupament econòmic. Pensa que la proposta econòmica del govern és molt 
més plural.

Pel que fa a la intervenció de Ciutadans, pensa que no es pot menystenir el 
procés participatiu. Considera que el fet que 40.000 persones participin en un 
procés d’aquestes característiques és un referent en processos de participació en 
l’àmbit municipal. Diu que, potser com que Ciutadans no ha tingut alcaldies, no ha 
tingut experiències d’aquestes característiques, però assegura que és un procés 
referent, amb més de 10.000 propostes i amb incorporació del 72% d’aquestes.

Respecte de la ronda de Dalt, assenyala que és un projecte que ja s’ha dotat 
amb 15 milions d’euros. Explica que per primera vegada hi ha un projecte de 
ronda de Dalt dotat pressupostàriament en el pressupost de l’Ajuntament. Conclou 
que no és un projecte que el govern no tingui en compte, sinó que s’ha incorporat 
en el pla d’actuació i serà un dels projectes substancials. Reconeix que segurament 
15 milions d’euros és poc per a tot el que s’ha de fer, però diu que hi ha molts 
projectes que tots els grups també defensaran. Creu, doncs, que es fa un primer 
pas pel que fa a la ronda de Dalt.

Mostra la seva preocupació amb Esquerra Republicana de Catalunya, ja que no 
ha sentit cap proposta que el govern no pugui aprovar. Demana que ERC digui una 
proposta que el govern no pugui aprovar. Diu que el govern va més enllà en 
habitatge, en pisos turístics, etc. No entén, doncs, quina proposta pot fer Esquerra 
Republicana de Catalunya en què el govern no pugui arribar a un acord. Entén, per 
tant, que ERC desisteix d’incidir en la política municipal. Diu que potser el que 
passa a l’altra banda de la plaça Sant Jaume preocupa Esquerra Republicana de 
Catalunya. Comenta que el govern i ERC tenen, pel que fa al PAM, els mateixos 
objectius, els mateixos horitzons en habitatge, mobilitat, etc. Demana, doncs, que 
es posin a treballar. Diu que en aquesta sessió es tractava de posar-se a treballar 
si un grup i el govern tenien els mateixos objectius i horitzons.

Quant a la CUP, destaca que l’únic que ha sabut dir és que aquí hi ha el govern 
socialista. Diu que, si això és tota l’aportació que la CUP Capgirem de Barcelona 
pot fer a la política municipal de la ciutat, qui perd en aquesta sessió són els 
ciutadans i ciutadanes de Barcelona. 

Pel que fa al Partit Popular, no vol entrar en temes de si el govern fa sectarisme. 
Resumeix que Convergència i Unió ha apuntat que hi ha punts de trobada. 

Afegeix que Ciutadans parla de treball de qualitat, amb la qual cosa està d’acord; 
de ser més ambiciosos en habitatge, amb la qual cosa també està d’acord; de 
lideratge internacional, i esmenta el nomenament de la copresidència en la xarxa 
municipal més important del món, que té a veure amb aquest lideratge; de 
compromís amb la qualitat de l’aire, en què pensa que es pot anar més enllà, i de 
la xarxa ortogonal, en què també creu que es pot anar més enllà. Està, doncs, 
segur que es poden trobar acords amb Ciutadans. Està segur que amb ERC i la 
CUP també es podran trobar acords, perquè no ha entès en cap cas la presentació
d’aquesta sessió.
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Especifica que, com ja se sabia, és una legislatura de pas a pas, de decisió a 
decisió, i per això el govern treballarà perquè els compromisos a què s’ha arribat 
amb la ciutadania puguin ser possibles i perquè quan toqui prendre grans decisions 
hi pugui haver majories al Plenari.

El Sr. Martí diu que tenia pensat dir alguna cosa breu, però que la intervenció de 
la Sra. Andrés li ha trastocat el guió. Li sap greu, perquè creu que ha quedat molt 
clar i molt palès que hi hagut un fracàs del govern. Reconeix que hi ha molts 
elements, però diu que quan tota l’oposició, des de la dreta fins a l’extrema 
esquerra, coincideix que aquest és un mal PAM per diverses raons vol dir que la 
culpa principal és del govern. Pensa que de manera secundària o terciària hi pot 
haver altres responsabilitats, d’altres grups i de la ciutadania, però reitera que el 
govern és el principal responsable i ho ha d’assumir. Entén que això sap greu, i 
creu que la Sra. Andrés ha demostrat amb la seva intervenció que està ferida com 
a membre del govern, però insisteix que la principal responsabilitat del fet que no 
hi hagi PAM és del govern. Diu que s’ha consumat una tragèdia política per culpa 
del govern. Demana que no es traspassi, doncs, la responsabilitat als grups de 
l’oposició, i especialment a grups com el seu, que intenta demostrar la màxima 
vocació de col·laboració, d’entesa, de diàleg i de consens.

Comenta que l’entrada del PSC s’ha demostrat que no ha estat la fórmula 
màgica per garantir l’estabilitat. Diu que el govern ha estat incapaç de trobar prou 
suport.

No es vol imaginar que ara el govern aprovi un succedani de text o d’iniciativa 
política per suplantar aquest PAM. Espera que no sigui així, perquè creu que no es 
pot passar per la porta del darrere allò que s’ha de passar per la porta principal. 
Diu que el govern està feble, que ha d’analitzar què ha passat i s’ha de posar les 
piles. Per tant, pensa que els membres del govern han de viatjar menys, sobretot 
l’alcaldessa, ja que en la setmana que s’aprova inicialment el PAM no pot estar 
tothom viatjant i out respecte al que s’ha de fer a la feina. Pensa, doncs, que hi ha 
d’haver menys fotos, menys espectacles, menys eslògans, menys viatges i més 
treballar per la ciutadania i per la ciutat.

Indica que Convergència i Unió ha demostrat que és capaç d’arribar a acords i té 
una llarga experiència de col·laboració, però diu que el govern s’ha de guanyar 
aquests acords. Reitera, doncs, que el fracàs principal és del govern de la Sra. 
Colau.

El Sr. Sierra precisa que no critica la participació, sinó que hi està a favor. 
Repeteix, però, que cal tenir en compte la gent, és a dir, que quan la gent 
participa ha de tenir un retorn, que és el que no fa el govern ni en les audiències 
públiques ni en els consells de barri ni en el procés participatiu. Diu que amb 15 
milions no es podrà cobrir la ronda de Dalt, i li sembla una broma de mal gust per 
als veïns que l’han estat reclamant durant tants anys.

Pel que fa a interessos sectaris o electoralistes, de què s’acusava Ciutadans, diu
que tot el contrari, ja que aplaudeix que el govern tingui al PAM una proposta que 
el seu Grup va portar a la Comissió d’Economia i Hisenda, que el govern en aquell 
moment no va acceptar, però que, com en altres ocasions, després ha copiat i se 
l’ha apropiada. Diu que a Ciutadans ja li va bé mentre sigui per l’interès dels 
barcelonins.

Conclou que el resum de la sessió és que cal felicitar el govern, perquè han 
posat d’acord a tots els grups de l’oposició, tant de dretes com d’esquerres o de 
centre, independentistes i no independentistes. Comenta que veient els regidors 
del govern junts recorden la mare d’Ada Colau i el seu nebot, que els estan veient 
desfilar i diuen: «Mira la meva mare, que bé desfila, que és l’única que porta bé el 
pas.» Demana que el govern s’adoni que és ell mateix qui té el pas canviat i que 
s’adoni que no té una oposició ferma, sinó diversa. Destaca que el govern és dèbil i 
minoritari, que no és capaç d’arribar a acords, de seduir la resta dels grups ni de 
complir el mandat de les últimes eleccions, que és el d’arribar a acords, a 
consensos i saber pactar. Diu que Ciutadans ho ha demostrat a Madrid i ho 
demostra constantment. Demana que el govern prengui nota d’això i sigui capaç 
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d’arribar a pactes i de dialogar, i que no exclogui d’entrada diverses forces de 
l’oposició, com ha fet des del principi.

El Sr. Bosch diu que la Sra. Andrés ha reconegut que amb la ronda de Dalt s’han 
empassat un gripau. Pronostica que, al pas que van, el PSC s’acabarà empassant 
la bassa de les granotes tota sencera, perquè de coses que s’hauran plantejat i 
promès i que no es faran n’hi haurà un sac.

Assenyala que la culpa sempre és dels altres. Diu que és com aquell conductor 
que va per l’autopista i diu: «Caram, és que tothom va contra direcció.» Demana 
que el govern faci una mica d’autocrítica, ja que si passa el que passa deu ser per 
alguna cosa. Diu que potser és el govern qui va contra direcció, perquè tothom 
critica i desaprova aquest PAM. Demana que el govern reflexioni, i diu que a 
vegades reflexionar fins i tot ajuda a créixer.

Pel que fa a la voluntat de col·laboració i de ser propositius d’Esquerra 
Republicana de Catalunya de què parlava el Sr. Badia, considera que aquest retret 
es pot fer a molts grups d’aquesta sala, però no a ERC, ja que va votar la 
investidura. Diu que aquella promesa de canvi, de regeneració, de nova política, de 
canvi profund, de millorar les coses, de dimensió social de la política, de nova 
política, el seu Grup la compartia. Recorda que quan s’ha parlat dels pressupostos, 
de les ordenances fiscals, etc., ERC ha fet propostes. En dirà algunes, com ara les 
esmenes que Esquerra Republicana de Catalunya va fer al PEUAT, que no sap on 
són; la proposta per la qual es va tancar la negociació de les ordenances fiscals, la 
T-16, la quasi gratuïtat fins als 16 anys, que tampoc no sap on és; la proposta per 
tal d’evacuar la Model, la Trinitat, per portar el metro a la Zona Franca, etc. Diu 
que encara no s’ha vist el compliment de tot això. 

Recorda que ERC també va proposar mesures de contractació de quilòmetre 
zero, d’evitar que les grans empreses sempre s’ho quedin tot, i, en canvi, el 
govern va atorgar la teleassistència a Florentino Pérez, quan s’han aprovat 
mesures que van en direcció absolutament contrària a això. Parla també del salari 
de 1.000 euros, que el govern ni tan sols s’ha dignat a posar-lo en el PAM, sent un 
salari que podria fer que la gent treballés i tingués uns ingressos dignes.

Constata, doncs, que ERC ha fet moltes propostes, però el problema és que el 
govern no en compleix ni una i arriba un moment que el seu Grup es desenganya. 
Diu que els membres d’Esquerra Republicana de Catalunya són bona gent, fan 
moltes propostes, són molt positius i molt propositius, però arriba un moment que 
arriben a la conclusió que quan ERC guanyi les eleccions a Barcelona ja proposarà 
el seu PAM i després el complirà.

La Sra. Esteller aclareix que a l’inici de la seva intervenció anterior ha dit que el 
PAM moria en aquesta Comissió, però diu que després ha vist que hi havia un gest 
i ha pensat que potser s’havia descomptat. Considera que el PAM és el primer 
fracàs del govern, després del fracàs de no poder tenir els pressupostos del 2015, 
perquè no hi haurà Pla d’actuació municipal ni plans de districte en funció del que 
faci el govern amb la seva voluntat o no d’elevar-los a aquesta Comissió, ni PIM. 
Per tant, espera que com a mínim el govern faci un pla d’inversions i que l’aporti, 
com es va aprovar en la comissió del dia anterior.

Diu que és el govern qui té l’obligació d’arribar a acords. Demana què ha aportat 
el Grup Socialista amb la seva incorporació al govern. Veu que el PSC el que fa és 
fer de defensor del govern i passar la responsabilitat a l’oposició de no tenir PAM. 
Reitera que és el govern qui ha fracassat i qui ha de buscar els acords amb 
l’oposició, no al revés. Comenta que el fet que la majoria del consistori digui que 
aquest PAM no és el que ha de resoldre els problemes de Barcelona és per fer-s’ho 
mirar. Destaca que amb aquest PAM el govern destrueix el llegat de la ciutat dels 
darrers 30 anys. Especifica que el model social i econòmic que ha tingut Barcelona 
durant aquests anys queda destruït en aquest PAM. Troba inconcebible que es 
defensi aquest PAM.

Considera que Barcelona és una ciutat forta que s’està debilitant dia a dia per la 
paràlisi d’aquest govern. Es queixa que s’ha destruït una funció primordial de 
col·laboració publicoprivada que ha donat a la ciutat els majors èxits, amb 
l’emprenedoria, amb la capacitat d’iniciativa, creant llocs de treball.
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Diu que això aquest govern amb aquest PAM, més enllà de mesures concretes, 
s’ho carrega tot. Comenta que el govern s’enfada perquè el PP no els dóna suport i 
no els fa de coartada. Especifica que el Partit Popular està en contra de destruir el 
model de ciutat que hi havia fins ara, que és el que vol aquest PAM. Considera que 
amb aquest PAM es destrueix el llegat del PSC, que s’enfada i diu que els 
responsables que no s’aprovi el pla és l’oposició. Pregunta on és el creixement de 
l’economia per crear llocs de treball. Destaca que s’està paralitzant tot i que en 
aquest PAM no hi ha mesures ni de competitivitat, ni de dinamitzar la indústria, ni 
d’enfortir el comerç, ni de donar solucions als comerços, a les terrasses, etc. 
Remarca que s’està frenant l’economia i dificultant la vida econòmica i social de la 
ciutat. Diu que, a sobre, el govern se sorprèn que els grups de l’oposició no li donin 
suport. 

Assenyala que en l’àmbit social no hi ha cap proposta nova. Indica que, encara 
que creix la gent que dorm al carrer, el govern només s’ocupa dels refugiats, de 
fer gestos. Està d’acord que cal tenir opinió amb els refugiats, però destaca que el 
primer problema és la gent que dorm al carrer. Es queixa que hi ha gent que es 
queda sense escoles bressol i que no hi ha cap proposta per a les més de 3.000 
persones que no tenen plaça d’escola bressol. Reitera que a sobre el govern es 
queixa que l’oposició no li doni suport.

Per tant, conclou que aquest PAM no obeeix a les necessitats de Barcelona, que 
és perjudicial per al model social i econòmic de la ciutat, que el fet de no tenir PAM 
és un gran fracàs del govern, cosa que posa en evidència la minoria del govern, 
que es va arrelant a la ciutat. Des d’aquesta perspectiva, posa de manifest aquest 
fracàs polític del govern de no tirar endavant aquest PAM.

El Sr. Garganté creu que la regidora del PSC ha estat meridianament clara quan 
ha dit que, tot i que no s’aprovi el PAM, es farà igualment, dintre de les 
possibilitats pressupostàries. Diu que la regidora del Grup Socialista ha explicat de 
manera molt sintètica què significa el PAM per al govern, que és participació de 
cartó pedra i aplicar el full de ruta de Barcelona en Comú, i ara també del Partit 
Socialista. El sorprèn, però, que es digui que el PAM és democràcia directa, ja que 
no hi ha cap tipus de vinculació, perquè els veïns i veïnes fan aportacions i el que 
aporten és igual, no té cap vinculació. Pensa que això és l’antítesi de la democràcia 
directa.

Recorda que la CUP ja va dir que l’entrada del PSC no eixamplaria el suport al 
govern, sinó tot el contrari, i diu que aquesta sessió n’és un exemple.

La Sra. Andrés recorda que ha dit que si no hi ha Pla d’actuació municipal alguna 
cosa s’haurà de fer, perquè no es pot aturar la ciutat.

Indica que sí que hi ha propostes recollides de la ciutadania, que n’ha vist unes 
quantes. Especifica que es recullen les que es poden fer, perquè, si no, seria 
enganyar la gent.

Reitera la seva intervenció anterior amb totes les seves paraules. Diu que tots 
els grups s’han explicat de manera molt clara i meridiana. Recorda que el Sr. 
Bosch deia que quan Esquerra Republicana de Catalunya guanyi les eleccions ja 
farà el seu PAM. Constata que aquest és el motiu pel qual ERC no votarà 
inicialment aquest PAM.

Assenyala que la Sra. Esteller deia que aquest PAM trenca amb tot el model que 
van fer els socialistes quan governaven. Recorda que el PP no va aprovar mai cap 
PAM dels socialistes, però que ara defensa el model de ciutat de llavors.

Li diu al Sr. Martí que ni està ferida, ni tampoc vol abocar culpes, perquè no es 
tracta d’això, sinó de responsabilitat, de preocupació i d’ocupació, que és el que 
han de fer els responsables polítics que representen la ciutadania. Diu que temes 
emotius o personals queden fora d’això, ja que s’està parlant de com es fa possible 
que aquestes propostes que faran tirar endavant la ciutat siguin una realitat en 
forma de Pla d’actuació municipal i d’inversions. Creu que cada regidor ha explicat 
molt bé què volia dir en cada moment.

El Sr. Badia constata que en aquesta sessió es tomba l’aprovació inicial del PAM i 
cal fer una anàlisi de què significa això. Pensa que significa que no hi ha prou 
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acords, però també cal analitzar de què ha depès cada acord. Creu que caldrà fer 
una anàlisi profunda de què ha influït en les diferents postures. Diu que el que té 
sentit és que els grups que considerin que poden tenir els mateixos objectius 
reflectits en un PAM facin l’aprovació inicial i després es treballin aquestes 
propostes. Recorda que ha preguntat als grups si hi havia alguna proposta en què
no es pugui arribar a un acord i que no ha rebut cap resposta respecte a això, sinó 
que se li ha respost amb compromisos no assolits.

Creu que el que tocaria és demanar certes coses a la Generalitat, perquè 
curiosament en l’acord de la Model intervé la Generalitat, en l’acord de la línia 9 
intervé la Generalitat, l’acord de la T-16 depèn de la T-M, etc. Resumeix que 
curiosament totes les propostes depenen d’un altre actor. Diu que potser els grups 
pensen més en una altra administració que no pas en l’Ajuntament. Indica que 
l’Ajuntament s’ha posat a disposició des del primer dia per fer tot el possible per 
arribar a aquests acords, però que una altra cosa és que les dificultats objectives 
per poder tancar els acords hagin fet que això s’hagi retardat. Entén que ningú ha 
tirat la tovallola d’arribar a aquests acords i que els propers mesos es podran 
presentar tots aquests acords perquè s’estan treballant. El sorprèn, doncs, que 
aquests temes es posin damunt la taula.

Pregunta si abans es decidia a quina empresa anaven les licitacions públiques. 
Diu que ho ha sentit moltes vegades de Convergència i Unió al Parlament: «Una 
licitació que no ha anat...» El sorprèn que ara Esquerra Republicana de Catalunya 
també parli de les licitacions del SAT que no anaven a una determinada 
cooperativa. Pregunta si ERC decidia a qui anaven les licitacions, perquè el govern 
actual no intervé en les licitacions. Especifica que en el plec de condicions no es 
pot excloure, perquè actualment no està transposada la directiva europea per 
poder segregar col·lectius. No sap, doncs, de què parla Esquerra Republicana de 
Catalunya. No vol malpensar, però no entén de què parla aquest partit, tenint en 
compte que no està transposada una directiva europea que permetria segregar 
aspectes de licitació. Indica que actualment, en el marc de la contractació pública, 
hi ha una sèrie d’empreses provinents d’àmbits de la construcció que han passat a 
l’àmbit de serveis, cosa que té un impacte directe. Està d’acord amb el fet que cal 
treballar en això, però diu que parlar de licitacions i d’adjudicacions de licitacions a 
la torera no li sembla del tot correcte.

Li comenta a la Sra. Esteller que quan fa una intervenció tan llarga, en què diu 
que no hi ha propostes en l’àmbit social, que no hi ha propostes en l’escola 
bressol, etc., sembla que no s’hagi llegit el PAM, perquè ho toca tot i diu que tot 
està molt malament. Recomana a la Sra. Esteller que se’l torni a llegir, perquè 
veurà que hi ha moltes propostes en l’àmbit social.

És conscient que cal trobar acords, ja que amb moltes formacions hi ha punts de 
trobada, menys amb el PP, al qual anima a enviar al·legacions. Reconeix que 
caldrà treballar sobre això, que ja és la dinàmica d’aquesta legislatura, en la qual 
cal anar pas a pas, decisió a decisió. Diu que voler aprovar grans marcs, en què 
d’un sol cop es tanquen 300 actuacions, és molt difícil, perquè hi ha moltes 
formacions i moltes sensibilitats. 

El Sr. Badia expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Martí expressa 
el vot contrari de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot contrari de C’s, el Sr. Bosch 
expressa el vot contrari d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot contrari del PP i el 
Sr. Garganté expressa el vot contrari de la CUP. No s’aprova.

c) Proposicions

V) Part d’impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal CIU:

8. La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda respecte els equipaments municipals: - Que el govern inclogui a 
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les ordenances municipals, com a usos no permesos, la publicitat o utilització 
d’imatges d’activitats que atempten contra la dignitat de les persones i en especial 
eles que fomenten la prostitució en tots els equipaments municipals. - Per tant, 
que sigui un requisit indispensable per a la cessió de l’espai a ciutadans, entitats, 
grups o empreses que hagin d’organitzar reunions, congressos, platós de rodatge o 
activitats culturals, lúdiques i formatives. - Que els serveis municipals vetllin pel 
compliment d’aquest requisit i que sancionin els usos, si tot i aquest requisit, es 
donessin a l’equipament municipal. 

La Sra. Vila comenta que a principis d’octubre es va quedar estupefacta en 
veure que en un equipament municipal hi havia un esdeveniment promogut i 
patrocinat per una cadena de locals de prostitució, que es diu Apricots, chicas de 
compañía. Afegeix que encara va quedar més sorpresa quan va llegir algunes 
cròniques als mitjans de comunicació en què s’explicava que en aquest 
esdeveniment s’hi oferia sexe de pagament. 

Presenta, doncs, aquesta iniciativa, transaccionada amb Esquerra Republicana 
de Catalunya, perquè té dubtes i vol preguntar quin model de societat i de ciutat té 
el govern. Pregunta al govern si està d’acord amb el fet que s’ofereixi sexe de 
pagament en un equipament municipal, si està d’acord amb el fet que els que fan 
negoci amb el sexe, per tant, majoritàriament amb dones víctimes del tràfic de 
persones, patrocinin i organitzin esdeveniments en un espai públic en un 
equipament municipal com és un pavelló esportiu. També pregunta si el govern 
està d’acord amb com són tractades les dones, com a objectes, cosificades d’una 
manera explícita i que això sigui en l’entorn d’un equipament municipal.

Aclareix que tot això ho pregunta perquè durant els dies en què s’ha organitzat 
aquest esdeveniment en el pavelló de la Vall d’Hebron no ha sentit cap intervenció 
ni tan sols cap piulada per part del govern. Explica que la Sra. Colau, que aixeca la 
bandera del feminisme, no ha piulat res a les xarxes. També l’ha sorprès que la 
Sra. Pin, que és activista i que fa crides sovint a parar desnonaments, no hagi fet 
cap crida a parar un esdeveniment patrocinat per una organització tan sexista com 
una xarxa de locals de prostitució. Comenta que la Sra. Pérez, regidora de 
Feminismes, no ha dit absolutament res, com tampoc el Sr. Pisarello, que fa 
bandera dels valors republicans i del progrés. Entén que un patrocini com aquest 
no té res de progrés ni de promoció de les persones. També parla del Sr. Asens, el 
garant dels drets humans en el govern, que tampoc no ha dit res de la vulneració 
dels drets i de la dignitat de les dones.

Diu que el que la sorprèn més és que el PSC, que s’ha posicionat obertament 
abolicionista amb la qüestió de la prostitució i que ha presentat diferents iniciatives 
a l’Ajuntament, no ha dit res respecte a aquest tema i tampoc no ha fet complir les 
proposicions que havia presentat.

Considera que el més greu és que no s’ha fet absolutament res, i per això es 
veu obligada a presentar aquesta proposició, perquè vol que hi hagi un marc 
jurídic restrictiu. Recorda que anteriorment es presentava una mesura de govern 
en què s’establien unes normes per poder sol·licitar permisos per fer 
esdeveniments religiosos. Manifesta que Convergència i Unió demana que també hi 
hagi una regulació molt explícita i restrictiva perquè les màfies explotadores, que 
fan negoci amb el sexe a costa de la dignitat de les persones, sobretot de les 
dones, tinguin limitacions. Constata que hi ha un marc, que és el de les 
ordenances en l’àmbit de la publicitat en l’espai públic, i concretament en els 
equipaments municipals.

Vol, doncs, que es comenci a treballar en una ordenança que sigui molt més 
restrictiva en aquest àmbit.

La Sra. Barceló indica que és una proposta en què es parla de diferents 
conceptes, i vol deixar clar quins són els posicionaments de Ciutadans. 

Comenta que el seu Grup està a favor de garantir un marc normatiu municipal 
per a l’exercici del treball sexual voluntari, amb l’objectiu d’aconseguir més 
protecció i seguretat per a les persones que fan el treball sexual voluntari, vetllant 
pels seus drets laborals, sanitaris i socials.
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Alhora creu necessari augmentar la lluita contra el proxenetisme i el tràfic de 
dones, ja que per desgràcia hi ha moltes dones que ho continuen patint, així com 
augmentar els programes de suport per a les dones que volen deixar d’exercir el 
treball sexual.

Malgrat tot això, pensa que el primer que cal fer per part de les administracions 
públiques és complir la Llei 34/1988, d’11 de novembre, general de publicitat,
publicada al BOE, en què s’explica el que és la publicitat il·lícita. Indica que l’article 
tercer del títol segon fa referència a aquesta publicitat il·lícita i diu: «La publicidad 
que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos 
reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus artículos 
14, 18 y 20, apartado 4. Se entenderán incluidos en la previsión anterior los 
anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien 
utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero 
objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar.» Conclou que el 
que cal fer és complir la llei.

Vol deixar constància que Ciutadans no té res en contra del Saló Eròtic, però no 
considera que els espais municipals, que són de tots, siguin els llocs més adients 
per fer promoció de negocis vinculats a la prostitució.

Votarà a favor de la proposta, però la sorprèn que es torni a presentar, quan a 
la Comissió del març de 2016 hi va haver una proposta similar que es va aprovar i 
que s’ha incorporat en el Pla d’igualtat de gènere. No entén que hi hagi aquesta 
publicitat que atempta contra la dignitat de les persones. També la sorprèn que es 
presenti ara aquesta proposta, quan el 2015 també es va produir el Saló Eròtic al 
mateix equipament municipal de la ciutat i també hi estava present Apricots. Per 
tant, la sorprèn, però diu que, sent coherent amb el seu posicionament, hi votarà a 
favor.

La Sra. Capdevila agraeix per part del grup proposant que hagi acceptat la 
transacció d’ERC.

Comenta que volia fer una prèvia, que era llegir la Llei 34/1988, d’11 de 
novembre, general de publicitat, que acaba de llegir la Sra. Barceló. Però, tot i que 
l’hauria llegida en català, i la regidora de Ciutadans l’ha llegida en castellà, no ho 
repetirà perquè les paraules volen dir el mateix.

Fa palesa la seva preocupació com a dona pel fet que, després de 28 anys, 
encara es continuï parlant d’aquests temes. Pensa que això vol dir que tristament 
s’ha avançat poquíssim i que les dones continuen patint discriminacions en tots els 
àmbits, ja que en aquesta sessió es parla de publicitat, però podrien parlar de 
qualsevol altre tema, en què es discriminen les dones respecte als homes, des del 
punt de vista professional i molts altres.

Explica que l’Ajuntament de Barcelona, tal com queda reflectit a la Carta 
municipal, ha de promoure totes les accions i tots els serveis que facilitin la 
integració i la participació de la dona en la societat i evitin la discriminació per raó 
de sexe. Per tant, diu que l’Ajuntament ha de ser el garant del respecte dels drets 
fonamentals.

Recorda que, com ja ha dit altres vegades i que repetirà les vegades que calgui, 
el fet de no permetre l’ús d’imatges o publicitat que atempti contra la dignitat de 
les persones, i en especial les que tinguin contingut sexista, a l’espai públic és una 
mesura que no només forma part de les funcions de l’Ajuntament, sinó que hauria 
de formar part de l’ideari de tots.

Està d’acord, doncs, com ja va dir a la Comissió del març de 2016, davant la 
proposta dels que ara són socis de govern, que s’inclogui a les ordenances 
municipals com a usos no permesos la publicitat o utilització d’imatges d’activitats 
que fomentin la prostitució a tots els equipaments municipals.

Troba que, a més de la inclusió d’aquest apartat, és important veure de quina 
manera es portarà el control del seu acompliment. Pensa que cal assegurar que les 
normatives es compleixen, ja que aquesta és de vital importància. Opina que és 
tan important perquè la societat encara és lluny de sostenir el que assegura la 
igualtat d’oportunitats. Indica que les relacions de poder que reflecteixen, 
estructuren i reforcen els rols de gènere i la distribució asimètrica dels privilegis 
entre homes i dones tristament se segueixen mantenint.
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Per tant, hi votarà a favor.

La Sra. Esteller diu que el Grup Popular està en contra d’aquesta publicitat que 
degrada les dones i les persones. Recorda que el PP sempre ha dit que Barcelona 
no pot donar aquesta permissivitat i aquest clam a la prostitució. La sorprenen 
molt els grups que volen regular la prostitució, perquè és la degradació de la 
persona i de les dones. Pensa que no és compatible permetre aquest tipus de 
publicitat amb el fet de dir que es treballa per la defensa dels drets humans i de la 
dignitat de les dones. Demana, doncs, al govern que actuï i que elabori, com es 
considera en aquesta proposta, aquesta ordenança.

Pregunta al govern què va fer, perquè 6 mesos enrere es va aprovar en aquesta 
Comissió que el govern estudiés com no es poden utilitzar en espais públics 
imatges o publicitat que atempti contra la dignitat de les persones i, en especial, 
les que tenen un contingut sexista. Recorda que 6 mesos enrere el Sr. Asens va 
respondre amb moltes ambigüitats i el govern es va abstenir. Pregunta al govern 
què ha fet per donar compliment a aquesta proposta. Pensa que potser en aquesta 
sessió no estarien parlant d’aquesta publicitat en aquest Saló Eròtic, patrocinat per 
Apricots, que és el prostíbul de Barcelona. Troba que Barcelona no pot unir el seu 
nom a aquest tipus de publicitat, perquè això la perjudica. Pensa que el pitjor és la 
degradació de la persona i, en aquest cas, de les dones.

Constata que sí que hi ha una cobertura legal, tot i que no hi ha una ordenança 
que estableixi un criteri per accedir o no al lloguer o a la utilització d’un 
equipament, cosa que no vol dir que no hi hagi una llei. Comenta que algunes 
regidores han esmentat alguna llei de referència, però afegeix que hi ha lleis 
estatals, com la general de publicitat; lleis de Catalunya, com la Llei d’igualtat 
efectiva de les dones i homes, i tots els criteris respecte a la publicitat, que 
impedeixen que hi hagi publicitat amb vexació a les dones. Considera que en 
aquest cas hi ha vexació de les dones. També parla de l’Observatorio de la Mujer,
que també treballa en aquests temes, igual que l’Observatori de la Dona. 
Resumeix que hi ha, doncs, cobertura legal, però diu que no està regulat i 
transposat en alguna normativa que especifiqui els criteris pels quals no s’ha 
d’accedir a donar aquesta utilització a un equipament públic.

Conclou dient que donarà suport a aquesta proposta.

El Sr. Garganté està totalment a favor de prohibir la publicitat i la utilització 
d’imatges d’activitats que atemptin contra la dignitat de les persones, tal com va 
manifestar el seu Grup al novembre de 2015 quan va presentar una proposició que 
es va aprovar a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports per tal de garantir 
que no se cedeixin espais per a anuncis publicitaris amb contingut sexista ni que 
fomentin o perpetuïn la discriminació per motius de gènere o orientació sexual. 
Entén que aquest tipus de publicitat és una forma de violència sexista.

Com a grup municipal, diu que la CUP entén que cal lluitar contra qualsevol tipus 
de violència sexista. No obstant això, no pot acceptar en cap cas que 
s’instrumentalitzi la violència sexista per emetre judicis morals cap al treball 
sexual, com entén que fa aquesta proposició quan situa la prostitució com una 
activitat que atempta contra la dignitat de les persones. Constata que, com ja va 
fer el PSC uns mesos enrere en una proposició casualment molt semblant, 
Convergència i Unió només situa com a exemple la prostitució, i deixa de banda 
una infinitat d’exemples de publicitat que clarament atempten contra la dignitat de 
les persones.

Diu que no legitimarà en cap cas una moral conservadora que es creu amb el 
dret d’emetre judicis morals i decidir el que està bé i el que està malament, alhora 
que perpetua els rols de gènere tradicionals i contribueix al reforçament de 
l’opressió patriarcal. Entén, per tant, que aquesta proposició és un altre intent de 
criminalització i estigmatització del treball sexual. Considera que aquesta 
estigmatització és en si mateixa una forma de violència perpetrada des de les 
institucions públiques cap a les dones de classe treballadora que busquen en el 
treball sexual una forma de viure i sobreviure.

Constata que la proposta sorgeix d’una força política que ha estat el braç 
executor de les polítiques neoliberals a Catalunya durant molts anys, que són 



NÚM. 31 30-11-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 6535

 

responsables de l’augment de les desigualtats i la pobresa i que alhora 
criminalitzen aquestes mateixes dones de la classe treballadora que en aquest 
context empren les eines de què disposen per tal d’obtenir els recursos econòmics 
que els permeten subsistir.

Diu que, si s’aprova i el govern la tira endavant, seran les treballadores sexuals 
qui més en patiran les conseqüències, tant pel que fa a la publicitat com a la 
possibilitat d’ús dels equipaments públics per fer qualsevol tipus d’activitat 
encarada a la reivindicació dels seus drets. Entén, per tant, que si el que es pretén 
és garantir la dignitat de les persones, concretament en l’àmbit del treball sexual, 
el que cal és acabar amb les polítiques de persecució de les treballadores del sexe i 
treballar per tal de garantir un marc de drets socials i laborals.

Per tot això, votarà en contra de la proposició, ja que per la CUP és molt evident 
que s’està fent un ús polític de la prostitució i que l’objectiu real està molt allunyat 
de fomentar un ús de l’espai públic que garanteixi la dignitat de les persones.

No sap si va errat, però creu recordar que el 2014 i el 2015 el Saló Eròtic, 
organitzat per la mateixa empresa, es va realitzar al pavelló de la Vall d’Hebron. Si
és així, creu que caldrà que Convergència i Unió expliqui què va fer llavors el seu 
govern.

La Sra. Andrés diu que el model dels socialistes de Catalunya respecte a la 
prostitució no és un model regulacionista, sinó abolicionista. Creu que el contingut 
d’aquesta proposició de Convergència i Unió parla més de l’activitat de prostitució 
que no pas de publicitat.

Insisteix que el PSC és abolicionista perquè pensa que cal reduir la prostitució 
fins a la seva abolició, tenint en compte que no es tracta només de les dones i 
nenes prostituïdes de l’actualitat, sinó també de les que ho poden ser en el futur. 
Pensa que la prostitució no és una feina, sinó que és violència de gènere, és una 
forma d’explotació de les persones i mercantilitza el cos de les dones. Constata 
que més del 90% de les dones que es prostitueixen són prostituïdes, és a dir, no 
exerceixen la prostitució de manera voluntària, sinó que són dones víctimes del 
tràfic de persones. Pensa que aquesta activitat fomenta relacions discriminatòries 
entre homes i dones, relacions de subordinació, i que anul·la tota la lluita de les 
dones al llarg de la història per aconseguir el reconeixement i l’exercici dels seus 
drets en igualtat de condicions.

Donarà suport a aquesta proposta des d’aquesta perspectiva. No accepta de cap 
de les maneres que la prostitució pugui ser una feina. No s’imagina polítiques 
actives d’ocupació que fomentin, promoguin, eduquin o formin per exercir la 
prostitució.

Malgrat el suport a la proposta, s’afegeix a la pregunta del Sr. Garganté sobre 
què va passar el 2014, ja que llavors aquesta activitat es va fer al Districte d’Horta 
i qui governava en aquell moment era Convergència i Unió.

Finalment, explica que el govern té un debat intern intens sobre aquesta qüestió 
per arribar a solucions en relació amb activitats concretes com aquesta.

El Sr. Asens diu que el govern és el primer de defensar que en activitats 
ordinàries en els equipaments municipals no es pugui fer cap tipus de publicitat 
sobre activitats amb un clar afany de lucre, no només de la prostitució, sinó de cap 
tipus d’activitat econòmica. Però pensa que cal distingir molt clarament el que són 
les activitats ordinàries d’aquests equipaments de quan es produeix una cessió 
d’ús a un privat per fer esdeveniments que sovint tenen a veure amb activitats 
econòmiques, lucratives. Indica que aquí el límit, a diferència del que passa en 
l’altre supòsit, és el que estableix la Llei general de publicitat, que no prohibeix 
aquesta publicitat en cap cas. 

Comenta que, si Convergència i Unió considera que aquesta publicitat atempta 
contra els criteris que estableix aquesta llei, convida CiU a posar les denúncies 
oportunes davant dels organismes pertinents, que són els que han d’emetre els 
veredictes sobre aquesta qüestió. Aclareix que parla d’organismes com el Ministeri 
Fiscal, organismes d’igualtat, la Delegació del Govern, etc. 

Diu que la legalitat és la que és i que aquesta estableix que la prostitució i la 
seva publicitat són legals, tal com poden explicar els treballadors de mitjans de 
comunicació presents a la sala. Afegeix que això és legal perquè ho va legalitzar el 
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Govern de Convergència i Unió en el decret del 2002 que va aprovar la Generalitat. 
Recorda que després el Govern del tripartit ho va convertir en una llei.

Tanmateix, anuncia la seva abstenció perquè reconeix que hi ha un debat que 
creu que s’ha d’obrir –cosa que s’està treballant des de Comunicació, des de 
Feminisme, etc.– sobre quin és el marc legal d’actuació quan se cedeix un 
equipament a un privat, si es poden aplicar restriccions que tinguin a veure amb 
qüestions que no són il·legals. Indica que hi ha molts tipus d’activitats 
econòmiques que es realitzen en aquests equipaments amb afany de lucre, per 
exemple, un congrés alimentari en què es venen productes transgènics. Destaca 
que hi ha molta gent a qui no li sembla bé que es venguin productes transgènics. 
Pensa que cal deixar de banda les qüestions morals i manifesta que malgrat ser 
ateu té un respecte cap a les creences religioses de les altres persones. Indica que 
el govern actual és laic, però no laïcista, que és una diferència que creu que el 
Partit Popular no té clara. Opina que cal deixar de banda les qüestions morals i 
centrar-se en les qüestions legals.

Finalment, insisteix que el patrocinador que apareix en la proposició també ho 
era el 2014 i que aquells anys també es feia publicitat sobre locals de alterne. 
Pregunta per què llavors CiU no s’escandalitzava i ara sí. Li sembla que la Sra. Vila 
era la regidora del districte on hi havia precisament aquest equipament. Reitera la 
pregunta de per què en aquell moment se cedia a aquesta empresa i ara 
Convergència i Unió s’hi posiciona en contra.

La Sra. Vila li diu al Sr. Garganté que aquesta iniciativa és absolutament política 
i té molta ideologia al darrere, però apunta que a això es dediquen en aquest 
Ajuntament els diferents grups municipals. Aclareix que no és partidista. Explica 
que es posa sobre la taula un tema de debat de profunditat de model de societat i 
model de país. Recorda al Sr. Garganté, sense caure en moralines ni 
conservadorisme, que els països més progressistes i més referents en qüestions 
d’estat del benestar, com ara Suècia, són països abolicionistes, en què no podria 
ser possible que en un equipament municipal hi hagués un anunci d’aquestes 
característiques.

Explica que el 2014, quan era regidora d’Horta-Guinardó, el Saló s’organitzava, 
però no estava patrocinat ni promogut per locals on s’oferia prostitució o sexe de 
pagament. Diu que aquí és on hi ha la diferència i que no entra en el que passa 
dins del pavelló ni l’activitat que s’hi fa, sinó qui ho està promovent, que en aquest 
cas és Apricots, chicas de compañía. Destaca que les dones no són una fruita que 
es pot agafar de l’arbre, que es pot anar a comprar i que es pot menjar. Afegeix 
que les dones no són objectes de companyia, sinó subjectes de ple dret i tenen 
drets reconeguts. Especifica que són subjectes i no pas objectes que acompanyen 
altres persones. Denuncia que això és el que s’anunciava i és el lema que hi havia 
a sobre d’un equipament municipal. Per això demana que el govern actuï.

Agraeix la transacció feta amb Esquerra Republicana de Catalunya, que entén 
que ha aportat un valor afegit molt important al contingut. També dóna les gràcies 
a la resta de grups que faran possible l’aprovació de la proposició.

Demana que el govern actuï, ja que no va actuar durant el congrés ni va posar 
traves al fet que hi hagués aquest tipus de publicitat. Demana, doncs, que el 
govern convoqui els grups i s’obri un debat de com ha de ser aquesta normativa, 
que sigui amb el màxim consens possible, perquè té la sensació que en la qüestió 
de l’explotació i de tractar de manera desigual les dones hi estan tots d’acord.

Anuncia que portarà també una qüestió important a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Ho diu perquè vol que el govern actuï. Comenta que el PSC està a favor 
que Barcelona sigui una ciutat lliure de prostitució i d’explotació. Constata que 
l’alcaldessa no pot anar a les comissions, però sí que va a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Per això anuncia que Convergència i Unió, des de l’àmbit metropolità, 
portarà una iniciativa a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per iniciar el debat 
metropolità sobre aquesta qüestió, perquè creu que és prou important. Espera que 
hi hagi una resposta més contundent i clara per part de l’alcaldessa, que fa 
bandera del feminisme, i que es pugui abordar de manera eficient aquesta qüestió.
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La Sra. Capdevila pensa que l’aprovació d’aquesta proposició no perjudica cap 
col·lectiu, sinó que va a favor de les dones i de la seva dignitat.

El Sr. Garganté recorda que de l’1 al 4 d’octubre de 2015 a la Vall d’Hebron la 
mateixa empresa, que surt en el cartell, feia el mateix Saló. Demana, doncs, que 
la Sra. Vila no digui que no ho feien les mateixes empreses o que era una cosa 
diferent perquè era la mateixa empresa. Li diu a la Sra. Vila que busqui el cartell i 
veurà que és exactament la mateixa. Demana, per tant, que Convergència i Unió 
deixi de fer políticament hipocresia pura i dura.

El Sr. Asens expressa l’abstenció de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot 
favorable del PSC, la Sra. Vila expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Barceló 
expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d’ERC, 
la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
contrari de la CUP. S’APROVA amb el redactat següent:

La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda respecte els equipaments municipals: - Que el govern inclogui a 
les ordenances municipals, com a usos no permesos, la publicitat o utilització 
d’imatges d’activitats que fomenten la prostitució en tots els equipaments 
municipals. - Per tant, que sigui un requisit indispensable per a la cessió de l’espai 
a ciutadans, entitats, grups o empreses que hagin d’organitzar reunions, 
congressos, platós de rodatge o activitats culturals, lúdiques i formatives. - Que els 
serveis municipals vetllin pel compliment d’aquest requisit i que sancionin els usos, 
si tot i aquest requisit, es donessin a l’equipament municipal. 

Del Grup Municipal C’s:

9. La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda que el govern municipal procedeixi a la construcció d’un adequat 
Centre de Gestió d’Emergències que respongui a les necessitats que planteja 
l’adequada coordinació entre el servei del 112 i el 080.

(Tractat conjuntament amb els punts 13 i 20)

El Sr. Sierra comenta que en sessions anteriors d’aquesta comissió, com en la 
de juny, Ciutadans va presentar una iniciativa perquè es donés compliment al pla 
director que afectava el tema de la seguretat, concretament al Cos de Bombers de 
Barcelona. Explica que en aquest pla director hi havia una de les parts que feia 
referència al Centre de Gestió d’Emergències i al servei del 112 i el 080. Comenta 
que en aquesta Comissió es va fer un èmfasi especial en el fet que aquest Centre 
d’Emergències s’ha de dotar d’un nou emplaçament per dues raons: perquè ja hi 
ha una preocupació dels treballadors que hi desenvolupen les seves funcions i
perquè s’han detectat diversos casos de càncer en persones que hi treballen i les 
instal·lacions no són totalment adequades per al desenvolupament d’una tasca tan 
important com la gestió de les emergències de la ciutat de Barcelona i la 
coordinació del servei del 112 amb el 080. Pensa que no és permissible que hi hagi 
persones que tenen una necessitat, un perill, la vida de les quals depèn d’un 
incendi o de qualsevol altra emergència i que es perdin uns minuts que sovint són 
preciosos per salvar vides de barcelonins i barcelonines.

Amb independència que es desplegui el pla director, vol que aquest Centre 
d’Emergències es traslladi a un nou emplaçament en què els professionals que es 
dediquen a salvar la vida dels ciutadans tinguin unes condicions dignes i que, 
d’altra banda, es resolgui el problema dels casos de càncer, ja que se n’han produït 
9 fins ara. També vol que hi hagi una coordinació efectiva entre el 112 i el 080, és 
a dir, que quan una persona truca amb una urgència i un perill imminent per a la 
seva vida se li doni resposta des del minut 0 i el Cos de Bombers estigui al cas del 
que passa en el 112 per poder auxiliar les persones amb la deguda diligència.

El Sr. Forn diu que se centrarà en el prec, perquè creu que recull d’una manera 
molt similar el que expressa la proposició de Ciutadans.
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Dóna suport al que és una reivindicació de diferents sectors de diferents àmbits, 
tant de Guàrdia Urbana com de Mossos d’Esquadra o del Servei d’Emergències, 
amb representació de diferents sindicats. Vol donar suport, doncs, al trasllat de la 
seu del Centre de Coordinació, ja que creu que és un centre que fa una tasca molt 
important. Recorda que el 2006, quan es va inaugurar, ja es va parlar de la seva 
provisionalitat. Constata que d’això ja fa 10 anys i que s’hi ha afegit un problema 
de salut pública. Creu que, més enllà del que diuen els estudis, en aquests 
moments la situació que viuen els treballadors és insostenible.

Per això demana al govern que prengui una decisió per al trasllat d’aquest 
centre a un altre indret de Barcelona, que insisteix que era el que ja estava previst 
el 2006 quan es va inaugurar.

La Sra. Esteller destaca que el Centre d’Emergències de Barcelona, al carrer 
Lleida, fa una funció extraordinària. Per tant, constata que tant la policia com els 
treballadors necessiten estar en les millors condicions higièniques, de salubritat, 
etc. Indica que no és el moment en què es troba aquest centre, ja que hi ha 
problemes de salubritat, ocupa 2.400 metres quadrats i no està condicionat per 
desenvolupar aquestes feines, l’edifici està en molt males condicions i s’han 
detectat 15 casos de càncer entre els treballadors de la sales. Afegeix que els 
treballadors es troben amb molts problemes de radiacions, i que cal una 
desinfecció, una desratització i una neteja a fons. Considera que aquests són 
problemes molt greus, perquè els treballadors no poden desenvolupar les seves 
funcions en condicions per complir bé les seves obligacions.

Comenta que els mateixos sindicats i cossos que hi treballen qualifiquen aquest 
edifici com a malalt i, per tant, els bombers o els equips que hi treballen no poden 
utilitzar aquest edifici per desenvolupar les seves funcions en les condicions de 
salubritat necessàries. Indica que hi ha moltes baixes. Diu que s’ha comentat que 
havia de ser un edifici provisional i que s’hauria d’haver traslladat fa temps.

Fa aquesta pregunta perquè el govern digui quines són les previsions i quin és el 
seu capteniment respecte a aquest edifici. Donarà suport a la proposta que 
presenta Ciutadans per tal que es trobi una nova ubicació i que la gent que 
desenvolupa les funcions d’emergències a Barcelona ho pugui fer en les condicions 
de salubritat i idònies per fer la seva feina amb l’eficàcia i l’eficiència requerides.

El Sr. Coronas recorda que, tal com va dir al juny, en què també es va produir 
aquest debat, és més que necessari que es desplegui el Pla director de serveis de 
prevenció, extinció d’incendis i salvament, perquè la seguretat és un dret i cal que 
es garanteixi la seguretat de la ciutadania.

Pensa que cal prendre consciència de la importància que té el cos i que cal posar 
els mitjans necessaris per desplegar un pla que, si bé és cert que és millorable, fa 
2 anys que està vigent i cal que es desenvolupi.

Comenta que el Centre de Gestió d’Emergències és el nucli de gestió 
d’informació i recursos de tots els cossos de seguretat. Explica que allà s’hi troben 
els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i els Bombers de Barcelona. Afegeix que 
així aquest centre es constitueix en el centre superior de coordinació i informació 
de l’estructura del sistema de protecció civil de Barcelona i desenvolupa les 
tasques de la gestió integral de les emergències.

Creu que, per tal d’oferir un servei integral i per a una bona organització, els 
bombers haurien d’estar situats a la mateixa sala que els altres cossos. Pensa que 
cal treballar per tenir una bona metodologia de treball, que faciliti la incorporació 
del 112 a la ciutat de Barcelona, que és la finestra única d’atenció de les 
emergències.

Diu que aquí és on es topa amb la realitat, perquè en relació amb les trucades 
del 112 les coses no haurien de ser com són actualment. Proposa que, igual que es 
fa amb el 080, les trucades del 112 relatives a serveis de prevenció, extinció 
d’incendis i salvament puguin ser intervingudes pels mateixos companys de la 
plantilla de Bombers, perquè la gestió de les emergències requereix una 
professionalització específica, tenint en compte que només els tècnics experts en la 
matèria saben quines són les rèpliques que cal fer en els casos d’emergència. 
Pensa que, per tal de no perdre temps, les trucades del 112 haurien de poder ser 
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intervingudes per a una millora de la prestació, ja que en una emergència el temps 
és or.

Diu que, si bé és cert que resta a l’espera de la nova construcció del Centre de 
Gestió d’Emergències, en què s’han d’encabir tots els cossos d’emergències, cal 
que s’adeqüin les instal·lacions actuals a les necessitats del servei.

Pel que fa a la ubicació d’aquest centre, creu que la ciutat té diversos espais per 
oferir. Explica que, personalment, de l’Associació de Veïns de Sant Genís dels 
Agudells li van fer arribar una proposta quan van veure que hi havia aquest debat 
sobre la taula. En tot cas, pensa que estaria bé que l’Ajuntament sigui propositiu i 
miri d’ajudar a donar una solució al més aviat possible.

El Sr. Garganté recorda que al juny Ciutadans ja va portar a aquesta Comissió 
una proposició que deia: «Que es procedeixi a la construcció d’un adequat Centre 
de Gestió d’Emergències. Que hi hagi coordinació entre el 112 i el 080 amb el 
Centre de Gestió d’Emergències.» Diu que la CUP hi va votar a favor, i en aquesta 
sessió es torna a portar una proposició que diu: «Que es procedeixi a la 
construcció d’un adequat Centre de Gestió d’Emergències que respongui a les 
necessitats que planteja l’adequada coordinació entre el servei 112 i el 080.» No 
sap si és que hi ha poques ganes de treballar, però diu que és exactament la 
mateixa proposició. Hi tornarà a votar a favor, però no sap si tornar a explicar-ne 
els motius.

Creu que els motius s’han donat a bastament i que són coneguts pel govern. Per 
tant, hi votarà a favor sense cap més explicació.

La Sra. Andrés diu que el tema que planteja la proposició preocupa el PSC, i 
pensa que aquest ha d’ocupar d’alguna manera el govern. Reconeix que és cert el 
que deia el Sr. Forn que el centre va néixer amb una ubicació provisional i és cert 
que aquesta provisionalitat s’ha allargat massa, també en el mandat anterior, quan 
hi podria haver hagut més facilitat potser amb un grup que governava a dues 
bandes de la plaça.

Pensa que no es pot oblidar que hi ha una competència i una responsabilitat 
compartides amb la Generalitat, i que no és estrictament l’Ajuntament tot sol qui 
ha de fer possible aquest trasllat i nova ubicació del centre. Per tant, diu que cal 
aquest 50% de l’altra administració, que és la Generalitat de Catalunya, per poder 
fer realitat aquest projecte.

Reitera la preocupació del PSC per la situació actual d’alguns treballadors del 
centre. Espera que es faci aquesta inspecció que està pendent de fer i que està 
demanada. Pensa que cal treballar en aquesta línia. Tot i estar d’acord que cal 
buscar una nova ubicació i acabar amb aquesta provisionalitat i treballar amb rigor 
i sense alarmisme les problemàtiques que es puguin relacionar amb el centre, farà 
una abstenció perquè el govern municipal només per si mateix no pot posar en 
funcionament un nou centre i buscar una nova ubicació, sinó que requereix també 
la Generalitat.

Per això, atès que la literalitat de la proposició diu «que el govern municipal 
procedeixi a la construcció d’aquest centre», farà l’abstenció, perquè no és només 
el govern municipal, sinó que és necessària també la Generalitat.

El Sr. Badia també farà una abstenció i diu que la sustentarà el comissionat de
Seguretat.

El Sr. Recasens comenta que en aquest cas convé diferenciar entre dues 
qüestions molt diferents: d’una banda, la possible vinculació de casos de càncer 
amb la sala i, d’altra banda, la situació general de l’equipament.

Pel que fa als casos de càncer, pensa que cal abordar aquesta qüestió amb la 
màxima prudència i sense menystenir cap hipòtesi, però també sense crear 
alarmisme, com deia la Sra. Andrés, amb la màxima responsabilitat i amb la 
màxima objectivitat. Diu que, tal com s’ha anat comunicant als representants dels 
treballadors, els diferents informes elaborats no han establert una vinculació 
causa-efecte entre casos de càncer i la sala conjunta de comandament. Pensa que 
cal destacar també que la tipologia dels càncers és molt diversa i que el nombre de 
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persones que han passat per la sala des de 2005 és molt alt, cosa que ha fet que 
els informes destaquin com a idea que la sala no deu ser l’origen dels casos. 
Comenta que actualment s’està donant resposta al requeriment de la Inspecció de 
Treball per tal que l’1 de desembre s’hagi emès un informe, després que es duguin 
a terme nous mesuraments de camps electromagnètics. Diu que aquests 
mesuraments de camps electromagnètics corresponen a la Direcció Provincial de la 
Inspecció de Telecomunicacions de Barcelona, del Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme, i explica que aquests mesuraments es van efectuar el dia anterior. Indica 
que la direcció provincial ha estat consensuada amb tots els sindicats, 
administracions i entitats en una reunió mantinguda el 26 de setembre de 2016. 
Conclou que, en principi, els informes no indiquen directament una relació causa-
efecte entre el càncer i la sala.

Informa que la passarel·la entre el 112 i el 080 s’està estudiant, però recorda 
que hi ha una directiva europea que obliga a passar pel 112. Per tant, diu que el 
112 serà de pas obligatori. Comenta que s’està mirant com fer la passarel·la entre 
el 112 i el 080.

Pel que fa a la pertinença de deixar la sala conjunta de comandament, és 
conscient que els sindicats han expressat, com recullen alguns grups municipals, la 
voluntat de traslladar la sala conjunta de comandament a un altre emplaçament. 
Defensa que aquesta sala és un equipament de seguretat eficaç i essencial per a la 
ciutat. Diu que la Guàrdia Urbana el 2015 va gestionar des d’aquesta sala 335.000 
serveis, i Bombers, 18.050 incidents. Conclou, doncs, que és una sala fonamental.

Assenyala que les inversions i el manteniment de la sala es paguen al 50% entre 
la Generalitat i l’Ajuntament. Sap que l’emplaçament actual havia de ser temporal i 
que la sala conjunta de comandament requereix transformacions. Reconeix que cal 
anar pensant en una nova ubicació, però diu que això requereix un espai i té uns 
costos. Diu que caldrà fer-ho amb el concurs i la col·laboració de la Generalitat, 
perquè el conveni signat entre l’Ajuntament i la Generalitat recull en la seva 
disposició addicional quarta que és la Generalitat la que ha de construir un nou 
espai a Barcelona. Comenta que aquest compromís no s’ha fet efectiu, i espera que 
en les properes setmanes es pugui abordar aquesta i d’altres qüestions d’interès 
mutu amb la Generalitat per saber quines són les seves intencions pel que fa a 
obligacions conveniades amb l’Ajuntament en aquest àmbit. Diu que aquest centre 
no només depèn d’un actor i, per tant, cal un acord amb la Generalitat. Es 
compromet, però, a ser propositiu en aquestes converses amb la Generalitat.

En definitiva, creu que cal abordar la qüestió amb la màxima cura possible, 
sense crear alarmisme. Afegeix que el govern està preocupat i ocupat amb aquesta 
qüestió. Explica que aquest 2016 ja s’han fet dos estudis i està en curs un nou 
informe amb nous mesuraments realitzats amb l’entitat pública pactada amb totes 
les parts. Pensa que cal estar al que diguin objectivament i científicament les 
mesures.

Reitera que està compromès a donar el màxim seguiment a aquesta qüestió, 
tenint sempre present la salut dels treballadors en primer lloc i també l’interès en 
la prestació del servei públic d’emergències. Tanmateix, diu que no és un canvi 
fàcil de fer i que el Sr. Forn ho sap molt bé perquè hi havia un projecte el 2013 
que podria haver avançat més i no va avançar. Entén que, si no es va fer, deu ser 
en bona part pels arguments que ha exposat i perquè realment és un tema 
complicat, i per això requereix temps i negociació amb la Generalitat.

El Sr. Sierra diu que el Sr. Recasens torna al de sempre, és a dir, a estudis, a 
informes, a mirar què es fa, a prestar el suport, però a abstenir-se i que aquest 
centre tingui unes condicions que no són dignes. Pel que fa al que deia el Sr. 
Recasens que els casos de càncer no tenen cap relació amb la sala, reitera que 
Ciutadans creu que sí. Afegeix que també hi ha estudis i informes que diuen que sí 
que hi ha una relació. Diu que no és alarmisme, sinó que és una necessitat posar 
d’acord i tenir una coordinació entre el 112 i el 080. No sap si algun regidor ha 
tingut algun incendi a casa seva, però ell sí, i explica que els Bombers hi van anar 
al cap de 5 minuts. Comenta que aquests 5 minuts són hores per a una persona 
que està en una situació de perill imminent per a la seva vida i de la seva família. 
Destaca que en el temps preciós que es perd des que el 112 informa els Bombers 
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es podrien salvar moltes més vides. No diu que sigui una conseqüència, però 
pensa que cal fer tot el possible per salvar vides. 

Afegeix que a les persones que treballen per salvar les vides dels ciutadans cal 
donar-los uns mitjans adequats per a aquesta tasca tan important. Comenta que 
ara el govern diu que és una cosa de la Generalitat, cosa que no va dir al juny. 
Pregunta quants diners deu la Generalitat a l’Ajuntament i quant temps 
l’Ajuntament haurà de fer de banc de la Generalitat i no complirà els seus 
compromisos. Demana que l’Ajuntament s’imposi i diu que, si fos per Ciutadans, 
això ja estaria fet.

Li diu al Sr. Garganté que no és falta de treball, sinó respondre a una necessitat 
urgent de persones que estan treballant per salvar les vides dels ciutadans, a les 
quals cal dotar d’un entorn adequat. Pregunta si algun membre del govern ha anat 
al Centre d’Emergències. Li sembla que no, perquè si algú hi hagués anat també 
ho haurien fet.

La Sra. Esteller lamenta aquesta actitud del govern. Vol fer una esmena in voce
per veure si es pot acceptar, perquè si és competència de la Generalitat es podria 
posar a la proposició que aquesta Comissió insti la Generalitat a treballar 
conjuntament per aconseguir un nou emplaçament. Considera que no es poden 
donar les responsabilitats a la Generalitat quan la resposta a la ciutat de Barcelona 
és determinant i aquest Centre d’Emergències és fonamental.

Diu que no són només les radiacions, sinó que hi ha problemes també de 
desinfecció, de ventilació, respiratoris, de desratització, ja que s’han trobat rates al 
centre. Reitera que no és un tema només de radiació.

Té entès que estava previst que els tècnics del Ministeri d’Indústria fessin una 
comprovació dels nivells de radiació, però creu que cal actuar amb determinació i 
fer-ho amb celeritat per resoldre aquests problemes que impedeixen que les 
persones que hi treballen, tant de Bombers com de policia, actuïn amb la celeritat 
necessària. Diu que no es reuneixen les condicions.

Creu que no és només el tema de l’emplaçament, que també, sinó dels equips. 
Es queixa que les persones que hi treballen no tenen els equips adequats, ja que 
estan obsolets. Diu que això complica molt la seva feina, perquè tenen uns 
problemes tècnics molt complexos a l’hora de resoldre les incidències que hi ha. No 
sap si això pot tenir també una influència en el temps de resposta del Centre 
d’Emergències.

Per tant, demana que es pugui introduir aquesta esmena perquè es comencin a 
accelerar aquestes qüestions.

El Sr. Sierra accepta l’esmena in voce del PP.

La presidenta explica que l’esmena del Partit Popular a la proposició de 
Ciutadans va en la línia que, si la tesi és que les competències són de la 
Generalitat, aquesta Comissió insti la Generalitat a fer el trasllat o a prendre les 
mesures necessàries. Demana a la Sra. Esteller si pot dir-ne la literalitat per 
facilitar una mica les coses.

La Sra. Esteller diu que l’esmena és: «La Comissió de Presidència acorda instar 
la Generalitat a treballar conjuntament amb l’Ajuntament per trobar un nou 
emplaçament per al Centre d’Emergències.»

El Sr. Coronas matisa que és l’Ajuntament, doncs, qui es compromet a 
col·laborar amb la Generalitat.

La presidenta diu que s’ha introduït un matís de perspectiva per part d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i llegeix el text per veure si recull el que els grups deien: 
«La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda que el govern municipal treballarà conjuntament amb el govern 
de la Generalitat per procedir a la construcció d’un adequat Centre de Gestió 
d’Emergències que respongui a les necessitats que planteja l’adequada coordinació 
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entre el servei del 112 i el 080.» Pregunta si sembla correcte a tots els portaveus 
dels grups, i aquests assenteixen.

Sr. Coronas diu que amb aquesta esmena manté el vot favorable, tal com havia 
anunciat. Diu que hi ha dues qüestions molt importants i que cal tenir en compte: 
d’una banda, disposar d’un bon espai perquè es pugui fer un bon servei, que ja es 
fa gràcies als grans professionals, però que podria funcionar millor; i, de l’altra, les 
condicions laborals d’aquest lloc de treball.

Diu que, ja que sempre es fa esment de les altres administracions i és de 
justícia perquè és una gestió compartida, cal demanar, igual que la Sra. Andrés ha 
donat la culpa que no s’aprovi el PAM als grups de l’oposició, que quan el PSC i 
Barcelona en Comú estiguin amb els seus companys de la Generalitat negociïn 
partides pressupostàries per millorar els serveis a la ciutat des de la Generalitat en 
lloc d’utilitzar-ho com un retret contínuament.

El Sr. Garganté reitera el seu vot a favor.

La Sra. Andrés diu que hi votarà a favor.

El Sr. Badia anuncia que, atès que hi ha hagut aquest canvi, hi està a favor, 
entenent que hi ha una responsabilitat que té la Generalitat. El sobta, però, que 
Esquerra Republicana de Catalunya, que ha de fer el pressupost, digui que ha de 
ser Barcelona en Comú qui faci esmenes a ERC al Parlament a través del seu grup 
parlamentari. Creu que si ERC està d’acord que cal treballar conjuntament ha de 
parlar amb el seu partit al Parlament i posar fil a l’agulla en aquest tema, perquè 
no falta un local a Barcelona, sinó que el que falta és que cada administració faci el 
que li toca.

El Sr. Sierra agraeix l’esmena del PP i també el vot favorable de tots els grups. 
Espera, doncs, que se solucioni aquest tema, ja que reconeix que en aquest centre 
es fa una bona feina, però diu que cal donar uns bons serveis a la gent que 
treballa per la seguretat a Barcelona.

El Sr. Badia expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot 
favorable del PSC, el Sr. Forn expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Sierra 
expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, la 
Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
favorable de la CUP. S’aprova amb el redactat següent:

La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda que el govern municipal treballarà conjuntament amb el govern 
de la Generalitat per procedir a la construcció d’un adequat Centre de Gestió 
d’Emergències que respongui a les necessitats que planteja l’adequada coordinació 
entre el servei del 112 i el 080.

Del Grup Municipal ERC:

10. La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda que el govern municipal presenti un protocol, treballat en una 
Taula en què participin experts, entitats vinculades i grups polítics, que reculli els 
criteris de publicitat als quals hauran d’estar subjectes, tant l’Ajuntament de 
Barcelona com les empreses vinculades, i que sigui aprovat en Plenari per a la 
seva aplicació.

El Sr. Coronas creu que correspon al conjunt de la ciutadania i especialment als 
grups polítics de la ciutat la defensa de l’espai públic. Pensa que calen uns criteris 
d’ordenació per tal que als suports publicitaris es garanteixi la protecció als menors 
o la publicitat no sexista. Constata que alguns temes ja estan regulats, com la 
publicitat que incita al consum d’alcohol o el tabac, però altres no. Opina que 
caldria posar-ho sobre la taula i parlar sobre què es fa amb la incitació al joc, sobre 
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què es fa amb la publicitat d’empreses o països que no s’ajusten als valors del que 
es vol representar com a societat.

Per tant, creu que és necessari que l’equip de govern iniciï les actuacions 
pertinents per crear una taula en què es pugui debatre i arribar a consensos sobre 
quins han de ser els criteris de publicitat en els suports públics municipals, perquè 
sap que determinades imatges als carrers contribueixen a crear un imaginari 
col·lectiu i a transmetre valors a la societat i cal que aquests siguin acurats i 
respectin els drets fonamentals.

Demana, doncs, que en tots els espais publicitaris municipals, tant de 
l’Ajuntament com de les empreses vinculades a aquest, quedin subjectes, a més 
de a les normatives de paisatge urbà i d’altres, a un protocol treballat per tothom. 
No vol que als espais públics hi hagi publicitat que vulneri els drets i les llibertats 
fonamentals, és a dir, que utilitzi animals, tabac, alcohol, menors, tracte vexatori 
de gènere. Vol que tot això es porti a debat.

Per això presenta aquesta proposició d’acord perquè la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acordi que el govern 
municipal presenti un protocol treballat en una taula en què participin experts, 
entitats vinculades i grups polítics, que reculli els criteris de publicitat als quals 
hauran d’estar subjectes tant l’Ajuntament de Barcelona com les empreses 
vinculades, i que sigui aprovat en el Plenari per a la seva aplicació.

La Sra. Vila expressa el vot favorable de Convergència i Unió. Constata que va 
en la línia de la proposició que ha presentat CiU, tot i que és un tema molt concret, 
però entén que és molt complementari i que val la pena crear aquest espai on es 
pugui trobar el consens. Diu que les societats madures i avançades es 
caracteritzen precisament per crear amplis espais de consens del que s’accepta o 
no com a societat. Destaca que la publicitat és una qüestió molt evident i molt 
impactant en el dia a dia de la ciutadania. Considera que és interessant obrir un 
debat en què es puguin trobar tots els grups municipals per abordar quin model de 
publicitat i quins continguts ha de tenir aquesta publicitat en l’espai públic.

La Sra. Barceló anuncia el vot a favor de Ciutadans. Pensa que cal protegir al 
màxim els menors, la publicitat no sexista i més quan a vegades per Internet és 
difícil controlar aquest tipus de publicitat que pot arribar als menors.

Està d’acord amb la creació d’un protocol treballat en una taula en què 
s’especifiquin els criteris de publicitat dels espais de la ciutat, ja que configuren el 
paisatge urbanístic, que és absolutament de tots. Creu necessària la incorporació 
dels grups polítics, ja que representen les diferents opinions dels ciutadans.

Li agradaria que els criteris relacionats amb aquesta publicitat fossin 
consensuats per tots els grups municipals. Diu que això implica diàleg amb tots els 
grups, cosa que per desgràcia no acostuma a ser gaire present en el govern actual.

Assenyala que l’Ajuntament ha de representar tots els veïns i veïnes de la ciutat. 
Indica que l’Institut de Paisatge Urbà aplica les ordenances en publicitat, per 
exemple, pel que fa a les mides del cartell, però constata que sembla que no hi ha 
criteris establerts respecte al contingut.

Creu que a aquesta taula també hi ha d’haver uns criteris econòmics pel que fa 
a les empreses que hi posen publicitat. Considera que el que no pot passar és que 
hi hagi tractes de favor o que el paisatge urbà s’utilitzi per fer publicitat 
d’ideologies partidistes, com va passar amb la lona que va instal·lar l’ANC a la 
Pedrera o la pancarta que la mateixa ANC va instal·lar al setembre de 2016 a la 
plaça Tetuan. 

Pensa, doncs, que és necessària la creació d’aquesta taula, la participació de 
tots els grups, el diàleg i el consens per regular els criteris del contingut, i per això 
hi votarà a favor.

La Sra. Esteller anuncia el suport del Grup Popular a aquesta proposta, ja que 
creu que és bo que hi hagi una taula que tracti aquestes qüestions, no tan sols el 
fet del suport, que també és important, sinó també establir uns continguts. Indica 
que els continguts estan marcats per la Llei de publicitat. Recorda que hi ha dues 
lleis, una de Catalunya i una altra d’Espanya, que estableixen uns criteris.
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Comenta que hi ha una sèrie de continguts de què no es pot fer publicitat en 
qualsevol àmbit. Considera, doncs, que és bo que hi hagi una llei de publicitat 
dinàmica, que també estableixi com han de ser els cartells i en quines condicions. 

Li sembla bé que dins la ciutat de Barcelona hi hagi una taula que veritablement 
reculli uns criteris d’acord amb el marc normatiu que tingui i que tothom conegui 
també quins són per il·luminar i informar algunes de les ordenances, que estableixi 
uns criteris a l’hora d’autoritzar determinades activitats en aquests suports 
publicitaris.

També creu que caldria parlar de com el govern ha de fer la seva publicitat 
institucional. Comenta que sovint el govern ven acció de govern sota la cobertura 
de la publicitat institucional. Pensa que estaria bé que també s’estableixin aquests 
criteris, com ara quan s’utilitza la foto de l’alcaldessa o quan l’alcaldessa dóna 
suport amb una fotografia a una acció en concret. Opina que està bé que es tractin 
aquestes qüestions dins l’Ajuntament. 

Recorda el que ha passat recentment amb l’IBI. Comenta que el govern ha fet 
una campanya respecte a les seves bonificacions de l’IBI, però s’oblida de tot allò 
que la gent també ha de saber. Indica que l’objectiu d’una campanya institucional 
és donar informació a la gent, però es queixa que el govern només incorpora el 
que fa i, en canvi, s’oblida de dir que les vídues amb ingressos inferiors a 900 
euros tenen el 50% de l’IBI bonificat si ho demanen o que les famílies nombroses 
poden tenir una exempció de fins al 90%. Conclou que en aquest cas el govern 
també tindrà criteris i que aquesta taula abordarà com el govern haurà de fer la 
seva publicitat institucional, és a dir, quan és informativa o quan és d’una altra 
naturalesa, però sempre excloent el que és venda d’acció de govern. Creu que 
amb aquesta taula es podrien establir uns criteris útils i que aconsellessin el 
govern com no utilitzar l’acció de govern i els diners de tots a l’hora de fer una 
promoció de l’alcaldessa i del seu govern en comptes d’utilitzar els diners de la 
publicitat per informar i comunicar els serveis als ciutadans.

El Sr. Garganté diu que segur que serà una taula entretinguda, perquè en 
aquesta sessió ja han sortit l’ANC i les fotos de l’alcaldessa.

Comparteix la necessitat de treballar en un protocol que reguli la publicitat 
realitzada per part de l’Ajuntament, que garanteixi l’absència de publicitat sexista 
o que ataqui la dignitat de les persones. Tanmateix, i veient la proposició 
realitzada anteriorment per Convergència i Unió, en què es pretén fer un ús polític 
de la prostitució, i la proposició presentada uns mesos enrere pel PSC, el preocupa 
que pugui servir com a enèsim intent d’incidir encara més en la criminalització de 
la prostitució i de formes de sexualitat alternatives a la concepció conservadora i 
tradicional, que també són ideologia.

Per això veu imprescindible posar en relleu que la taula estigui constituïda per 
entitats feministes i específicament també per col·lectius de treballadores sexuals 
per garantir que, en definitiva, el protocol vagi encaminat al respecte dels drets de 
totes les persones, sense discriminació de cap tipus.

Finalment, anuncia el vot a favor de la CUP.

La Sra. Andrés donarà suport a aquesta proposició d’Esquerra Republicana de 
Catalunya perquè pensa que la publicitat sí que ha de preservar determinats 
criteris i valors, i més la que es treballa des del mateix Ajuntament o les empreses 
vinculades.

Pensa que cal preservar la dignitat de les persones, que cal tenir especial cura 
de la publicitat que pugui arribar a persones menors de la ciutat, que cal eliminar 
el màxim possible la publicitat encoberta o subliminar, que cal garantir que no 
s’infringeixin les normes que regulen activitats o productes, que no sigui 
enganyosa i que cal evitar la competència deslleial o agressiva. Per això creu que 
és molt interessant aquesta proposició d’ERC, ja que pensa que segurament es 
podran treballar molts temes en aquesta taula i que es podrà millorar molt en 
qüestions d’imatge.

El Sr. Badia també està d’acord amb aquesta proposició. Creu que hi ha molts 
aspectes en què els grups es poden posar d’acord, però reconeix, com diu el 



NÚM. 31 30-11-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 6545

 

regidor Garganté, que depenent de fins on es vulgui arribar potser no serà tan 
fàcil. Tanmateix, pensa que en una primera etapa segur que es podran posar 
d’acord. 

La Sra. Bañón diu que, des de la perspectiva de Comunicació de l’Ajuntament, 
està d’acord amb la necessitat d’establir un marc únic per fixar els criteris que han 
de regir la publicitat.

Per això proposa fer aquesta taula en un primer moment amb tècnics i experts 
per tal d’examinar i recollir totes les normatives a fi d’establir una primera 
proposta d’aquest protocol que després es pugui debatre en l’àmbit polític.

El Sr. Coronas agraeix el vot favorable de tots els grups, i diu que aquesta 
unanimitat li demostra que els símbols divideixen, però que la política amb ganes 
d’arribar a acords uneix. Convida, doncs, els grups a seguir en aquesta línia.

Troba evident que d’aquesta taula ha de sortir un consens, una àmplia majoria, 
per decidir què es vol projectar des dels suports de publicitat municipal, des de les 
lones de Paisatge Urbà fins a la publicitat del Bicing, que també és una empresa 
vinculada a l’Ajuntament. Per això vol que el que es treballi en aquesta taula es 
dugui a votació en un Plenari, perquè tingui la majoria suficient per ser aprovada.

Explica que això neix una mica després d’haver parlat amb persones de l’Institut 
Municipal del Paisatge Urbà, que alguna vegada s’han plantejat què fer si algú vol 
fer publicitat d’un casino en línia o de segons quines coses que potser poden entrar 
en conflicte amb determinats valors que es puguin transmetre. Diu que ja hi ha 
coses que estan regulades per llei, però que si es vol anar més enllà cal un mandat 
d’acord de Plenari. Per això proposa que s’organitzi aquesta taula, per arribar a un 
acord de Plenari i garantir que, si no hi ha unanimitat, com a mínim sí una majoria 
absoluta en el sentit d’arribar a uns acords sobre què es vol projectar des de 
l’Ajuntament.

Dóna les gràcies a la persona responsable de Comunicació perquè creu que està 
bé que hi hagi una primera part de la taula en què els tècnics analitzin tot això. 
Indica que també és important la segona part de la taula, perquè, un cop es tingui 
clar què regeix la llei, entén que la voluntat ha de ser anar una mica més enllà del 
que seria la llei i fixar uns criteris com a mínim en els suports que són municipals, 
és a dir, en aquells en què l’Ajuntament pot decidir, els que posa a concurs. 
Conclou que els plecs de condicions haurien de dir què admet l’Ajuntament en els 
seus suports i què no.

El Sr. Badia expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot 
favorable del PSC, la Sra. Vila expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Barceló 
expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, la 
Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
favorable de la CUP. S’aprova.

Del Grup Municipal PP:

11. La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda: 1) Manifestar el reconeixement i agraïment cap a la figura de 
Joan Antoni Samaranch i Torelló pel seu paper al front del Comitè Olímpic 
Internacional, que va fer possible que Barcelona fos designada ciutat organitzadora 
dels Jocs Olímpics i Paralímpics de 1992. 2) Tractar la figura de Joan Antoni 
Samaranch i el seu llegat, així com el de totes aquelles persones que hagin estat 
rellevants per la ciutat de Barcelona, amb la dignitat i el respecte que es mereixen. 
3) Restaurar la llegenda gravada originalment a la base de l’escultura donada per 
Joan Antoni Samaranch a la ciutat de Barcelona, obra de l’escultor Joan Mora, i en 
la que figurava el nom de l’expresident del Comitè Olímpic Internacional.

El Sr. Fernández Díaz explica que aquesta setmana s’ha commemorat el 30è 
aniversari del nomenament de Barcelona per acollir els Jocs Olímpics i Paralímpics 
d’estiu de 1992. Comenta que també ha coincidit en el temps amb una decisió 
unilateral del govern, o de part del govern, de retirar la llegenda que hi havia en 



6546 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 31 30-11-2016

 

l’escultura que el president del Comitè Olímpic Internacional, Joan Antoni 
Samaranch, va concedir a la ciutat el 1996. Indica que el govern, o una part del 
govern, va prendre la decisió de retirar l’escultura per esborrar una part d’aquesta 
inscripció, la que coincidia amb el recordatori que l’escultura havia estat donada 
per Joan Antoni Samaranch.

Constata que els Jocs Olímpics i Paralímpics de 1992 van ser un èxit col·lectiu, 
un encert compartit de moltes persones, entitats, institucions, però destaca el nom 
de Joan Antoni Samaranch. Per això diu que el Grup Popular ha presentat aquesta 
proposta d’acord en què reclama tres qüestions: en primer lloc, que Barcelona ha 
de reconèixer i agrair a la persona de Joan Antoni Samaranch el seu paper cabdal 
perquè Barcelona fos nomenada la seu dels Jocs Olímpics de 1992; en segon lloc, 
que es tracti el seu llegat amb la dignitat i el respecte que es mereix la seva figura, 
i, en tercer lloc, la restauració de la inscripció que va ser esborrada pocs dies 
enrere.

La Sra. Fandos anuncia el suport de Convergència i Unió a aquesta proposició 
del PP. Li sembla absolutament absurd tot el que ha passat els darrers dies. Li 
sembla increïble que calgui tornar a fer una proposició com aquesta, ja que 
Barcelona havia reconegut amb un govern socialista i d’Iniciativa la figura de 
Samaranch. Afegeix que Barcelona té un museu de l’esport amb el nom de 
Samaranch i un Centre d’Estudis Joan Antoni Samaranch. Indica que la ciutat és 
com és gràcies a molta gent, però segur que també i en una part molt important 
gràcies a Joan Antoni Samaranch.

Recorda que els Jocs Olímpics de 1992 van canviar la ciutat. Comenta que s’ha 
fet una comissió amb el Sr. Asens durant diversos mesos en què el govern ha 
pogut constatar la importància que dóna la societat de Catalunya al que van 
significar aquests Jocs Olímpics. Diu que aquests Jocs Olímpics tenen sobretot dos 
noms: Pasqual Maragall i Joan Antoni Samaranch. Recorda, a més, que tots dos 
van saber fer altres coses i molt especialment Samaranch, tot i que també 
Maragall, que va ser sumar, sumar amb Vilaseca, amb l’Abat, amb Rodés i amb 
Cuyàs, entre d’altres. Es queixa que el govern actual divideix. Pensa que 
Samaranch no s’ho mereix, però tampoc tota la gent que estima l’esport. Indica 
que Joan Antoni Samaranch és una figura reconeguda, i anima el govern a 
comprovar, el dia que va morir Samaranch, tot el que deien gent del món de 
l’esport, que eren de tots els colors polítics. Considera que el govern actual 
menysprea un llegat de la ciutat molt important.

Per això demana que es torni a posar la inscripció que hi havia, perquè s’ha fet 
un absurd, que és que s’ha deixat l’escultura, però s’ha tret el nom no tan sols de 
Samaranch, sinó també del Comitè Olímpic Internacional. Pensa que això és un 
insult al Comitè Olímpic Internacional, que fins al 2016 tenia en gran prestigi la 
ciutat de Barcelona pel seu llegat i com a organitzadora d’esdeveniments 
esportius. Destaca que el govern actual provoca, a través d’accions com aquesta, 
que el nom de Barcelona i l’esport quedi rebaixat. Per això demana que el govern 
s’ho replantegi, que ho torni a posar i que no es faci mai més una acció com 
aquesta.

El Sr. Sierra diu que aquesta iniciativa del Grup Popular li genera dos 
sentiments. En primer lloc, parla del sentiment d’enveja quan escolta el nom de 
Samaranch, perquè des que és regidor el que més enveja li ha provocat és el vídeo 
que es va projectar quan se li va concedir una medalla al Sr. Enric Truñó, perquè 
en aquest vídeo es veia a tothom junt, tant a Samaranch com a Maragall i al 
mateix Truñó, i s’hi veia un esperit de consens, d’unitat i un projecte de ciutat que 
va transformar Barcelona, donant la cara al mar, i que la va situar en l’àmbit 
mundial.

En segon lloc, diu que sent vergonya de veure com hi ha un govern i certs grups 
de l’oposició que es dediquen a reescriure la història i a prostituir-la. Considera que 
el fet de treure el nom de l’escultura, sense consultar amb ningú i sense observar 
el ROM, és reescriure la història. Pensa que el fet de treure el nom de Samaranch 
d’aquesta escultura és únicament per una proposta de la CUP, perquè aquest Grup 
deia que Samaranch era franquista. Diu que Ciutadans condemna el franquisme i 
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tots els règims totalitaris, però reconeix que Samaranch va tenir dues famílies: la 
seva pròpia i la de l’esport. 

Comenta que, després que Barcelona, com tot Espanya, estigués 40 anys en 
una dictadura, el govern actual torna a fer el mateix que llavors, és a dir, 
reescriure la història i posar un cavall en el museu del Born, al qual li tiren ous i li 
fan barbaritats. Recorda que hi va haver un dictador que va morir al llit, que és al 
que li tiren els ous ara. Demana que el govern no reescrigui la història. Pensa que 
no es pot confondre una figura que ha estat tan important per a la ciutat de 
Barcelona com el Sr. Samaranch, que va ser un dels partícips que es fessin els 
Jocs Olímpics a Barcelona. Diu que Barcelona li deu a Samaranch reconeixement i 
agraïment.

Per això votarà a favor d’aquesta proposta del Partit Popular.

La Sra. Capdevila expressa el vot en contra d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Diu que, per molt que el Sr. Joan Antoni Samaranch hagués fet moltes 
coses per la ciutat de Barcelona, ni pot ni vol oblidar el seu passat com a dirigent 
franquista, ja que el règim franquista li va donar suport fins als últims dies de la 
seva vida.

Vol posar l’accent en el fet que en aquesta sessió es torna a parlar de símbols. 
Recorda que ERC fa més d’un any que no fa propostes relatives a simbologia. 
Manifesta que al seu Grup el preocupen els ciutadans i la ciutat, i destaca que 
mentrestant grups i governs s’abonen a fer debats estèrils, a fer polítiques de 
mitjans de comunicació i xous que no condueixen més que a crear debats ficticis, 
completament aliens al dia a dia de la ciutat i al que interessa als ciutadans de 
Barcelona.

No vol participar, doncs, en aquests debats ni en vol crear de nous. Considera 
que portar la figura de Samaranch a aquestes comissions és la resposta a la 
frivolitat d’aquest govern, ja que el govern va a cop de titular i quan parla de 
símbols actua amb prepotència i sense la necessària reflexió, donant a entendre 
que ja li van bé aquests debats estèrils perquè així no es posa el focus sobre els 
grans temes que té pendents la ciutat. Afegeix que, després d’un any i mig, no té 
clar si el govern sap cap a on ha d’anar.

Diu que del Partit Popular ja no la sorprèn res i que la manca d’imaginació del PP 
és palesa comissió rere comissió. Constata que el PP aboca tots els grups a 
intentar que es parli d’un passat que, només en el cas del Grup Popular, sempre va 
ser millor que el present.

Anuncia el seu vot en contra de la proposta.

El Sr. Garganté diu que ara que hi ha l’«enano cabrón» escapçat al carrer, amb 
el disgust de la Fundació Francisco Franco, PP, Ciutadans, Convergència i Unió i 
Esquerra Republicana de Catalunya, cadascú pels seus motius, el Partit Popular 
sol·licita una professió de fe a Joan Antoni Samaranch. Manifesta que no és cap 
novetat que el Grup Popular ho presenti, que no és cap sorpresa que Ciutadans li 
doni suport, però destaca que el fet que Convergència i Unió, que tant ha 
denunciat els últims dies l’ofensa d’unes estàtues emmarcades en una exposició 
temporal contra la repressió i la impunitat franquista, en aquesta sessió doni 
suport al PP és per donar-los menjar a part.

Comenta que el tema del PSC i el seu regidor Mòdul, que a la tele ha dit que 
votarà al costat del PP, és una broma de mal gust, si és cert.

Remarca que Samaranch era un personatge feixista i franquista, però que no ho 
diu la CUP, sinó ell mateix. Recorda que Samaranch va fer inclinar l’esquena a tots 
els grups municipals uns anys enrere, com a bons súbdits. Recorda també que 
Samaranch estava afiliat a la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, que 
va ser regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona de 1954 a 1962, procurador 
de les Corts espanyoles de 1964 a 1977, delegat nacional d’Educació Física i 
Esports el 1967, vicepresident del Comitè Internacional dels Jocs del Mediterrani el 
1955, cap de missió dels Jocs Olímpics d’hivern el 1956, cap de missió dels Jocs 
Olímpics de Roma el 1960, cap de missió dels Jocs Olímpics de Tòquio el 1964, 
president del Comitè Olímpic Espanyol del 1967 al 1970 i president de la Diputació 
de Barcelona del 1973 al 1977. Recorda que el 1967 va declarar: «Soy franquista
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al 100%.» Afegeix que el 20 de novembre de 1975, davant de la mort de Franco, 
Samaranch respon als periodistes: «Los españoles lloramos su desaparición. El 
mandato de Franco va a representar, según mi opinión, uno de los más brillantes 
de la historia de España, sin duda alguna.» 

Diu que, a diferència de Barcelona, l’Ajuntament de Lausanne, la ciutat del COI, 
es va oposar a una petició perquè Joan Antoni Samaranch fos declarat ciutadà 
d’honor pel seu passat franquista. Constata que en aquesta sessió segurament 
aquesta proposició del Partit Popular tirarà endavant, depenent del que faci el PSC.

Exigeix a Barcelona en Comú que en cap cas es restauri el nom de Samaranch, 
que va ser esborrat el 5 d’octubre. Manifesta que, com va dir pocs dies enrere 
Jordi Borràs, periodista amenaçat pel feixisme i el nazisme actualment, els que 
pretenen blanquejar la memòria dels feixistes són pitjors fins i tot que els mateixos 
feixistes.

Conclou amb la frase següent: «Samaranch, fàstic etern.»

La presidenta demana que, per respecte i pel bon funcionament, les paraules 
dissonants i els insults no s’utilitzin. Pensa que es pot expressar el que es cregui 
convenient amb ímpetu i amb vehemència, però demana que almenys es tingui la 
cortesia d’utilitzar un llenguatge una mica curós tenint en compte el marc en què 
es troben.

La Sra. Andrés diu que reproduirà paraules del president del seu grup municipal 
per fer aquesta intervenció.

En primer lloc, comenta que el PSC ni vol participar ni encendre polèmiques ni 
alimentar gestualitats ni falsos debats que ocupen espais polítics. Vol deixar ben 
clar que les referències a l’Ajuntament de Barcelona a Samaranch no són pel fet de 
ser franquista, sinó per la seva contribució al fet que Barcelona fos seu olímpica. 
Recorda que aquest projecte va venir gràcies al millor alcalde de Barcelona, en 
boca del Sr. Bosch uns minuts enrere, és a dir, Pasqual Maragall.

Per aquest motiu diu que el PSC no vol amagar la història de la ciutat, a la qual 
estan lligats molts ciutadans anònims que encara recorden aquella fita i que se 
senten orgullosos, traspassant barreres ideològiques per aplegar-se entorn d’un 
projecte de ciutat com els Jocs Olímpics, que van projectar Barcelona al món, que 
la van obrir al mar, que van facilitar obres de contingut i de solució social i que van 
fer que els barris siguin actualment referents d’urbanisme i benestar a moltes 
ciutats del món.

Diu que el PSC no serà qui rebutgi aquest passat i per això farà el mateix que va 
fer en aquell moment la ciutadania, és a dir, traspassar aquestes barreres 
ideològiques i en aquest cas votar a favor d’aquesta proposició, independentment 
del grup que la presenta.

El Sr. Pisarello diu que no pot votar a favor d’aquesta proposició i hi votarà en 
contra. Recorda que altres vegades ja ha dit que valora les contribucions positives 
que l’esforç olímpic va suposar per a l’esport i per a la ciutat. Admet que no es pot 
desconèixer el paper que el mateix Samaranch va tenir en aquest impuls. Però 
manté que això no pot anul·lar un passat tèrbol d’adhesió explícita a un règim 
dictatorial, i és per això que el govern ha defensat que el que tenia sentit a 
l’Ajuntament era tenir un monument a l’olimpisme i mantenir fins i tot una 
escultura com la de Joan Mora, amb qui va parlar personalment.

Ara bé, creu que, si hi ha una majoria del consistori que vol restituir el nom de 
Samaranch, el més adient és que això es pugui fer. Diu que es pot reprendre la 
peanya original, que existeix, però no a l’Ajuntament, sinó al Museu Olímpic de 
l’Esport.

El Sr. Fernández Díaz agraeix els vots a favor. Creu que el debat i el 
posicionament de vot per part dels grups de l’oposició del govern ratifiquen que és 
imprescindible que en allò que afecta la sensibilitat de ciutat es prenguin acords de 
ciutat, acords de Barcelona i per Barcelona, i no decisions unilaterals que ja no són 
ni tan sols del govern, sinó d’una part del govern, que ometen una premissa que 
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sempre havia funcionat a Barcelona, que és que quan Barcelona suma multiplica 
oportunitats i quan un govern divideix resta potencial.

Indica que el tinent d’alcalde ha obert una possibilitat, i és que està disposat a 
restaurar la llegenda. Constata que això és el que diu la majoria d’aquesta 
Comissió i, per tant, és un sentiment majoritari. Demana que el Sr. Pisarello no 
obri nous debats, perquè l’escultura és allà des del 1996, és a dir, des de fa 20 
anys, dels quals 16 Iniciativa per Catalunya, el grup germà de referència municipal 
de Barcelona en Comú, no havia posat cap tipus d’objecció.

Vol que es posi l’accent en el que ha representat la figura de Samaranch per a 
Barcelona, que és aquesta transformació en tots els sentits, de què estan 
orgullosos la immensa majoria de barcelonins. Vol agrair particularment el vot del 
Partit Socialista, que ha estat fidel a la seva trajectòria de ciutat. Destaca, doncs, 
que no hi ha un debat entre grups de l’oposició i grups del govern, sinó que és un 
debat de ciutat.

Remarca que no ha estat una proposta de l’oposició per derrotar el govern 
municipal, sinó que ha estat una manera de posar de manifest que en totes les 
qüestions que afecten la sensibilitat de ciutat, els símbols, etc., calen altres formes 
i més diàleg.

Confia que el Sr. Pisarello no torni a obrir aquesta polèmica dient que ara es pot 
tornar a posar la llegenda, però traslladant l’escultura a un altre emplaçament. 
Insisteix que l’escultura ja està bé al lloc on és, ja que fa 20 anys que hi és i no hi 
ha hagut mai cap debat sobre això. Demana que no es reobri una controvèrsia 
sobre la figura de Samaranch i que es restauri immediatament la llegenda.

La Sra. Fandos demana al Sr. Garganté que no insulti. Diu que a ella no l’insulta 
segons qui. Entén que el regidor de la CUP diu el que diu per desconeixement. Per 
tant, l’informa que qui va demanar, per exemple, que a Barcelona tingués un nom
Joan Antoni Samaranch va ser l’associació Sport Cultura, formada per tots els 
clubs esportius de la ciutat, començant pel Barça, i per totes les entitats culturals 
importants de la ciutat. No creu que de tota aquesta gent el Sr. Garganté pugui dir 
que són gent que estimaven el franquisme.

Per tant, demana que no es confongui la gent. Aclareix que en aquesta sessió es 
defensa una figura que va fer molt per a la ciutat. Diu que si es parlés més amb la 
gent de l’esport de tots els colors polítics, des dels independentistes fins als que no 
ho són, dirien exactament el mateix. Constata que és el govern qui divideix, que és 
qui provoca que el PP hagi de fer una proposició o que la CUP faci totes aquestes 
declaracions.

Creu que és un error obrir ferides que la ciutat tenia tancades. També creu que 
és un error que un tema com l’esport es polititzi, ja que Joan Antoni Samaranch va 
sumar totes les tendències polítiques. Diu que podria fer la glossa positiva, però 
que no la farà perquè no és aquest el paper. Tanmateix, destaca que l’esport de 
discapacitats a Barcelona el va començar Joan Antoni Samaranch o que qui va 
modernitzar les administracions com la Diputació va ser Joan Antoni Samaranch.

No sap si el govern no ha anat mai al Museu Olímpic, però apunta que el Museu 
Olímpic, gràcies al Grup Socialista i a Iniciativa, té tota una sala plena d’objectes 
que va donar Joan Antoni Samaranch, des de la col·lecció de segells fins a fotos 
d’ell. Diu que l’única escultura de record i donada pel Comitè Olímpic Internacional 
va ser aquesta. Per tant, creu que no s’han d’obrir debats, que l’escultura s’ha de 
quedar on és i que el govern ha de restaurar la gravació.

La Sra. Capdevila aclareix al Sr. Garganté que si hi ha un grup que és coherent 
amb el que vota és Esquerra Republicana de Catalunya, que va votar en contra de 
l’exposició de les estàtues franquistes i en aquesta sessió ha votat en contra 
d’aquesta proposició, no com altres que a vegades voten una cosa i altres vegades 
en voten una altra.

El Sr. Garganté entén, per tant, que no es posarà la llegenda perquè el mateix 
proposant, el Partit Popular, ha dit que no es mogui l’estàtua. Conclou que no es 
posarà, doncs.
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Fa una menció especial del Partit Socialista, que a Madrid tot indica que ja estan 
a punt per fer president Mariano Rajoy, el número 1 en corrupció política, i destaca 
que a l’Ajuntament el PSC s’alia amb el PP per rentar-li la cara a un feixista com 
Samaranch.

La Sra. Andrés diu que el Sr. Garganté ho barreja tot i no sap què vol dir. Indica 
que el PSC, pel que fa a Madrid, té un posicionament que és sobradament conegut 
per tothom i que, pel que fa a l’Ajuntament, el seu Grup no fa cap aliança amb el 
Partit Popular. Demana que el regidor de la CUP no li torni a insinuar que al Partit 
Socialista li agrada el franquisme, perquè reitera que a les files del seu Grup i a les 
seves famílies i entorns hi ha molts lluitadors i caiguts per efecte del dictador. Per 
tant, li demana al Sr. Garganté que no torni a insinuar això perquè ja l’ofèn.

El Sr. Pisarello no creu que les ferides estiguin tancades, ja que hi ha moltes 
coses que no estan tancades i que s’han de plantejar. Pensa que s’ha de poder 
parlar de les coses tal com són, cosa que ha fet molta gent. Comenta que el 
govern planteja una oposició a aquesta proposició, però que pretén ser 
constructiva en la mesura que, si hi ha una majoria que planteja la restitució, el 
govern diu que el lloc adient per fer això hauria de ser el Museu Olímpic de 
l’Esport.

El Sr. Fernández Díaz constata que s’ha aprovat la seva proposta, cosa que 
significa que el govern municipal té l’obligació de restaurar la llegenda de la base 
de l’escultura, tal com ha reconegut el Sr. Pisarello.

Comenta que el tinent d’alcalde suggereix traslladar l’escultura al Museu Olímpic 
o a un altre emplaçament. En aquest sentit, demana al Sr. Pisarello que les 
decisions s’adoptin conjuntament, i diu que és evident que el Grup Popular està a 
favor que es mantingui on ha estat des del primer moment, des de fa 20 anys, 
sense generar cap tipus de controvèrsia, ja que, quan es tracta d’acords i 
propostes de ciutat, no hi ha govern ni oposició. Explica que en els Jocs Olímpics 
afortunadament aquesta barrera entre govern i oposició no quedava definida, 
perquè hi havia un grup al govern que, malgrat ser-hi, feia d’oposició, i va haver 
de ser una part de l’oposició qui va haver de fer de govern perquè poguessin veure 
la llum els Jocs Olímpics i aquells projectes vinculats a aquests, al seu èxit i a la 
transformació urbanística de Barcelona.

Reclama al govern, doncs, que de manera immediata restauri aquesta llegenda, 
tal com s’ha acordat i que no reobri més debats, que deixi les coses com havien 
estat des d’un primer moment sense haver generat cap tipus de conflicte polític. 
Constata que aquests 20 anys no ha canviat absolutament res, ja que els Jocs 
Olímpics, els reconeixements i els motius van ser exactament els mateixos. Diu 
que quan el govern vulgui parlar dels Jocs Olímpics en profunditat es parlarà i que 
llavors explicarà el que va fer la part del govern de Barcelona en Comú anomenada 
Iniciativa per Catalunya en aquells Jocs Olímpics, amb el vot en contra del Partit 
Popular, sobretot en el que afectava les transformacions urbanístiques i 
determinades operacions que en el seu moment va denunciar el Grup Popular. 
Convida el govern a parlar-ne quan vulgui, però diu que si es vol revisar tot cal 
revisar també quina va ser l’aportació d’Iniciativa per Catalunya en la 
transformació de Barcelona vinculada als Jocs Olímpics, ja que segur que no serà 
tan contundent com ha estat amb el Sr. Samaranch.

El Sr. Pisarello expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Andrés expressa el 
vot favorable del PSC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable de CIU, el Sr. 
Sierra expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Capdevila expressa el vot contrari 
d’ERC, el Sr. Fernández Díaz expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté 
expressa el vot contrari de la CUP. S’aprova.

Del Grup Municipal CUP:

12. La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda no establir, renovar o prorrogar cap mena de contracte extern 
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per a les tasques de control d’accessos, missatgeria interna, informació bàsica als 
usuaris i usuàries i consergeria internalitzant als treballadors i treballadores amb 
les condicions de Conveni col·lectiu que corresponguin als treballadors i 
treballadores municipals amb categories similars o equivalents.

El Sr. Garganté explica que ha tingut coneixement d’una de les empreses que 
realitza les tasques de control d’accessos, missatgeria interna, informació bàsica 
als usuaris i usuàries i consergeria d’alguns espais municipals. Comenta que s’ha 
basat en aquest grup, que es diu Fittest, que ells mateixos expliquen que van 
néixer a Madrid el 1996, fruit de l’experiència en la cerca, la selecció de personal i 
el treball temporal. Diu que deu ser una multinacional amb capital 100% espanyol.

Apunta que d’aquest grup hi ha una empresa que es diu Crezca Serveis 
Auxiliars, que ells mateixos es defineixen com a «especialitzada en l’externalització 
de serveis adaptats als requeriments de la seva empresa».

Diu que, darrere de tota aquesta propaganda patronal que ells mateixos es fan, 
Crezca Serveis Auxiliars està contractada en diversos àmbits per l’Ajuntament de 
Barcelona i s’ha especialitzat a nodrir de personal amb certificat de discapacitat 
aquelles empreses o institucions que, pel fet de tenir més de 50 treballadors i 
treballadores, estan legalment obligades a contractar treballadors i treballadores 
amb diversitat funcional acreditada fins a un 2% de la seva plantilla total.

Informa que aquesta empresa en concret, tot i que sap que n’hi ha altres, 
aprofita aquesta diversitat funcional dels seus treballadors i treballadores per tal 
d’extreure una major plusvàlua, ja que aquest fet permet que els pagui per sota 
dels mínims fixos per conveni; especifica que, en concret, segons les dades 
fornides per alguns dels treballadors, un 25% menys amb uns sous d’entre 600 i 
800 euros el mes.

Comenta que aquesta empresa ha tingut diferents contractes a l’Ajuntament, 
però no tan sols a l’Ajuntament, sinó també a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tenint en compte que l’Administració pública ha de vetllar perquè els seus 
treballadors i treballadores, externalitzats o no, gaudeixin de condicions dignes, 
entén que no té cap sentit mantenir externalitzat un servei que l’Ajuntament de 
Barcelona, les seves institucions i els seus organismes necessiten de manera 
permanent i indefinida. Comenta que hi ha col·lectius com la plataforma 
«Municipalitzem», de treballadors i treballadores de l’Ajuntament i externalitzats, 
que demanen una priorització i millora dels processos d’internalització de serveis i 
oferta pública de contractació que faciliti que els contractes amb privats passin a 
mans de l’empresa pública.

Indica que la proposició no se centra en aquesta empresa, sinó que planteja que 
no s’estableixi, ni es renovi, ni es prorrogui cap mena de contracte extern per a les 
tasques de control d’accessos, missatgeria interna, informació bàsica als usuaris i 
usuàries i consergeria, i que s’internalitzin els treballadors i treballadores amb les 
condicions del conveni col·lectiu que corresponguin als treballadors i treballadores 
municipals amb categories similars o equivalents.

La Sra. Recasens anuncia que no donarà suport a la proposició de la CUP. 
Recorda que ha dit diverses vegades que CiU no està a favor d’aquesta modalitat 
de gestió, sinó que està a favor de la gestió indirecta com a modalitat de gestió de 
serveis de titularitat municipal.

No entén, rebutja i lamenta aquesta demonització permanent que es fa d’aquest 
concepte de gestió. Afegeix que això es fa per part d’un govern del qual formen 
part grups que durant dècades han estat al capdavant de la gestió municipal i que 
s’han fet farts de tirar endavant amb aquests models de gestió indirecta i 
d’externalització.

Indica que Convergència i Unió creu que es pot treballar a través dels plecs de 
condicions. Recorda que el govern de CiU va ser el pioner i el que va començar a 
incorporar les clàusules socials en els plecs de condicions per tal de poder introduir 
els condicionants i requeriments de protecció que calen en una contractació pública 
i davant la sensibilitat de la prestació de determinats serveis. Creu que aquest és 
el camí.
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També es lamenta de la grisor que hi ha al voltant de la remunicipalització i del 
discurs que fa el govern. Considera que el govern no està sent transparent i diu 
que hi ha una nebulosa en què no se sap mai què vol fer el govern exactament. 
Recorda que el seu Grup va presentar un prec, que no es va acceptar, per conèixer 
quin era aquest Pla de remunicipalització, què hi ha pressupostat, com es tirarà 
endavant, etc. També recorda que un dia el seu Grup també va preguntar per tota 
la incorporació de funció pública i que el govern va dir que sí, que això 
representava 32 milions d’euros. Constata que es van coneixent coses inconnexes i 
no acaba d’entendre quin Pla de remunicipalització té el govern al darrere.

Finalment, li diu al Sr. Garganté que en el Plenari anterior es va aprovar una 
proposició, pactada amb el govern, en què ja hi ha un grup de treball que, entre 
altres qüestions relacionades amb la contractació, tracta d’aprofundir en tot aquest 
discurs de la remunicipalització. Entén, doncs, que ja hi ha un espai on poder 
conèixer aquest pla del govern. Espera que allà el govern sí que sigui transparent i 
posi les coses sobre la taula per poder tenir un debat ric i profund al voltant 
d’aquesta qüestió.

El Sr. Alonso, abans d’entrar en el fons de la proposta de la CUP, vol recordar 
els compromisos del govern, als quals encara no ha donat resposta en matèria de 
gestió i recursos humans i que li sembla que són necessaris. Comenta que el 
govern es va comprometre a fer un mapa de serveis i contractes de l’Ajuntament 
per poder analitzar i fer un debat seriós sobre possibles internalitzacions. Diu que 
és un compromís que ha sentit diverses vegades i constata que, després d’un any i 
mig de legislatura, el govern encara no ha complert.

Destaca que el segon compromís és el que es va adquirir en el passat Consell 
Plenari, que consisteix a fer aquesta taula o grup de treball per fer un seguiment 
d’aquestes polítiques d’internalització de recursos humans. Diu que està esperant 
que es concreti aquesta proposta. Pensa que actualment el govern no té una 
política concreta en aquesta matèria, veu que és totalment erràtica i que és una 
mica arbitrària i opaca. No sap gaire cap a on es va. Constata que només sap que 
el govern ha dit que s’han internalitzat dos serveis concrets, però no sap quina és 
la política global. Manifesta que no ho sap perquè el govern no ho ha explicat, cosa 
que li fa pensar que no hi ha cap criteri.

Comenta que, amb aquest panorama, la proposta que presenta la CUP tampoc li 
sembla que ajudi a donar llum sobre aquest problema. Pensa que no pot ser que 
cada grup polític porti un parell de contractes i digui que vol internalitzar-los, 
sense que hi hagi un criteri de ciutat de com gestionar l’Ajuntament d’una manera 
seriosa i complint amb les lleis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Anuncia que per aquest motiu el seu posicionament sobre la proposta de la CUP 
és d’abstenció, perquè pensa que abans de parlar d’internalitzacions cal tenir un 
marc i una estratègia de ciutat. Considera que, mentre no hi hagi aquesta 
estratègia, parlar de contractes específics és anar sense rumb.

El Sr. Coronas comenta que, pel que fa a les internalitzacions o 
municipalitzacions, cal veure què hi guanya l’Ajuntament i què hi guanyen els 
treballadors. En aquest cas, constata que tothom sap com funcionen la majoria de 
centres especials de treball. S’uneix, doncs, a la denúncia que fa la CUP en relació 
amb les condicions laborals d’aquests treballadors i treballadores amb algun grau 
de discapacitat.

Pensa que d’aquesta manera, lluny de concentrar els esforços en la inserció 
laboral digna i les polítiques públiques, es manté la xacra adjudicant contractes a 
empreses que es lucren mitjançant la precarització dels seus treballadors. Opina 
que no es poden permetre casos com els de Parcs i Jardins, en què els treballadors 
subcontractats amb diversitat funcional cobren menys per fer la mateixa feina, i en 
horaris de jornada partida i caps de setmana.

Opina que l’Ajuntament ha de ser també el garant de plena inclusió laboral de 
les persones amb discapacitat, però creu que cal fer molta feina en aquesta 
direcció, com la inclusió en l’àmbit de la cultura, l’oci, l’esport, trencament de 
barreres arquitectòniques, accessibilitat al transport públic, equipaments 
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municipals amb els recursos de suport i acompanyament necessaris per a les 
persones que ho necessitin. Diu que, lamentablement, és un llarg etcètera.

Recorda que Esquerra Republicana de Catalunya ha anat denunciant altres 
situacions de precarització, com ara els contractes de teleassistència, en l’àmbit de 
la cultura, l’Open Camp, Barcelona Activa. Pensa que cal enfortir la tasca d’inserció 
laboral que es fa des de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i l’equip 
d’assessorament laboral, especialment en l’empresa ordinària i en el cas dels joves 
amb diversitat funcional. Creu que cal potenciar la negociació col·lectiva amb 
pactes que promoguin la inserció i la qualitat de treball.

Per tant, considera que la idea de la internalització dels treballadors i 
treballadores pot ser una de les solucions, i li agradaria poder comptar amb una 
proposta de municipalització d’aquests serveis per part del govern.

Anuncia, doncs, el seu vot a favor.

La Sra. Esteller expressa el vot en contra del Grup Popular. Per començar, parla 
de l’objectiu que persegueix permanentment la CUP de remunicipalitzar-ho tot, en 
aquest cas sense valorar-ne els efectes, sense valorar-ne l’eficàcia ni com es 
presten els serveis. Diu que hi ha unes contractacions, fruit d’uns concursos, i que 
si hi ha un incompliment l’Ajuntament té instruments suficients per revocar-los. 
Pensa que cal garantir sempre la bona destinació d’aquests concursos i de les 
feines que fan tots aquests serveis. Comenta que la garantia que això es presti en 
les condicions idònies tant pel que fa a la feina que cal fer com a les condicions 
laborals es troba en els plecs de clàusules, que és on l’Ajuntament estableix 
aquests criteris. Conclou que l’Ajuntament ha de vetllar perquè aquest servei es 
presti amb l’eficàcia i l’eficiència necessàries.

Considera que no es poden fer remunicipalitzacions indiscriminades perquè no 
es valora ni quin cost tindria per a l’Ajuntament, ni com ho hauria de prestar, ni 
quant personal necessitaria.

Està en contra, per tant, d’aquesta política populista de la CUP i, sovint, d’altres 
partits del consistori.

Vol comentar dues qüestions respecte a les persones amb discapacitat. Creu que 
hi ha un gran desconeixement de la inserció de les persones amb discapacitat. 
Constata que la llei estableix uns mínims de plantilles per a les empreses per 
garantir la igualtat d’oportunitats, i diu que tothom ha de treballar en aquesta 
direcció, també l’Ajuntament, que ha de complir unes quotes. Afegeix que també 
hi ha el paper que fan els centres especials de treball. Destaca que hi ha moltes 
empreses que tenen centres especials de treball o que incorporen persones amb 
discapacitat en les seves plantilles per donar-los les màximes oportunitats.

Comenta que una part del sou d’aquestes persones està subvencionat en un 
50%, i diu que això es fa a través del manteniment dels llocs de treball. Indica 
que, en el cas i en les condicions que aporta la CUP, no sap si aquest 50% està 
incorporat en el conveni que el Sr. Garganté diu, si no hi està incorporat o si 
aquestes persones estan treballant en unes condicions per sota de les establertes. 
Es queixa que hi ha una falta absoluta d’informació. Assenyala que caldria 
denunciar-ho si és per sota del que està estipulat per a les persones amb 
discapacitat, amb les subvencions que es donen des del Govern de Madrid i que 
distribueix la Generalitat i també dels ajuts o suports que dóna la Generalitat. 
Indica que hi ha instruments per fer-ho.

Pensa que una cosa ben diferent és el tema de Parcs i Jardins, ja que Parcs i 
Jardins fa uns concursos que estan donant oportunitat a la gent a través dels 
centres especials de treball de competir i que puguin treballar. Considera que hi 
ha, però, una distorsió quan es permet que es presentin centres sense ànim de 
lucre amb centres amb ànim de lucre, perquè aquests tenen una capacitat de 
competir més gran i, per tant, distorsionen el mercat. Pensa que aquest és un 
tema que cal resoldre, i diu que el PP en el mandat anterior ho va intentar per tal 
que les persones amb discapacitat, quan treballen, ho facin en les millors 
condicions. Creu que un dia caldrà tenir aquest debat per veure com es poden 
introduir les màximes oportunitats en les millors condicions.
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La Sra. Andrés no pot compartir la descripció generalista que fa la proposició de 
la CUP sobre el perfil de les empreses contractants per oferir serveis externalitzats.

Està disposada, però, a revisar els casos puntuals en què es puguin detectar 
possibilitats de millora de les condicions contractuals i laborals dels treballadors, i 
accepta la col·laboració de la resta de grups polítics a l’hora d’identificar millor les 
circumstàncies concretes. No pot admetre, però, una esmena a la totalitat com 
planteja la CUP i el qüestionament integral de tota una estratègia que considera 
globalment encertada. Diu que, si hi ha indicis que es donen aquests casos, és 
important revisar-los en interès de la transparència i del bon nom de l’Ajuntament.

Farà, doncs, una abstenció en aquesta proposició.

El Sr. Badia comparteix l’esperit de la proposició, que apunta que cal vetllar 
perquè totes les persones que treballen per l’Ajuntament ho facin en unes 
condicions dignes, tant les que hi treballen directament com les que treballen amb 
contractes vinculats. Considera que no es poden tenir serveis externalitzats els 
beneficis dels quals siguin a costa de les condicions laborals dels treballadors i 
treballadores. 

Reconeix que el govern s’ha trobat amb unes externalitzacions que es produïen 
amb molta facilitat i amb una pèrdua de control, i reconeix que hi va haver 
externalitzacions que es van produir molts anys enrere que potser és hora de 
revisar si van donar els resultats que es preveien. Diu que hi ha externalitzacions 
dels anys 90 i cal saber si els resultats que es preveien amb aquestes 
externalitzacions han estat correctes o no.

Informa que, després de fer unes anàlisis, el govern és del parer que alguns 
d’aquests serveis s’han de recuperar, però que en d’altres no es farà. Creu que en 
cap cas el govern té una demonització de la gestió indirecta, ja que, si no, no 
hauria fet unes guies de contractació pública, que és un dels pilars d’aquest 
mandat de govern. Conclou que si es fan unes guies de contractació pública és 
perquè el govern entén que hi haurà una gestió indirecta i vol que sigui de qualitat.

Opina que cal dissociar aquests temes, perquè la internalització no té per què 
anar associada a unes millores de les condicions laborals. Diu que, en funció de 
quin tipus de contracte es trobi aquella empresa, no té per què anar associat a una 
millora. Comenta que, si el govern es troba amb contractes que no són indefinits, a 
les persones amb una subrogació no se’ls podrà donar una resposta ni continuïtat 
a la unitat laboral. Indica que sovint servirà molt més treballar amb unes bones 
guies de contractació pública que no pas amb una internalització.

Manifesta l’abstenció del seu Grup en aquest cas, perquè, tot i que hi ha alguns 
serveis als quals cal parar atenció per veure si una internalització potser és 
possible, diu que n’hi ha d’altres en què no serà possible. Conclou, doncs, que no 
pot aprovar en la seva globalitat aquesta proposició.

Comenta que el govern no ha dit mai que presentaria aquest pla i que potser ho 
han dit altres grups, però no el govern. Manifesta que el govern sí que ha dit que 
crearà una taula de treball per estudiar quines borses s’estan convocant, com 
s’estan fent les incorporacions, per donar tota la informació de com s’estan 
seleccionant les diferents direccions i per explicar els expedients de 
remunicipalització. Indica que aquesta taula es convocarà aquest mes d’octubre i 
que serà una taula informativa. Pensa que ja hi ha prou espais de debat de si toca 
o no toca una cosa o què en pensen els grups de la remunicipalització de les 
escoles bressol. Creu que el govern té prou elements per posicionar-se. Afegeix 
que el govern s’ha compromès a facilitar tota la informació de les borses 
convocades i les oposicions, de les incorporacions realitzades, de la selecció de 
direccions i dels expedients de remunicipalització. Diu que a partir d’aquí cada 
formació política farà l’anàlisi i el posicionament que cregui més convenient.

Finalment, assenyala que el govern tampoc no farà un pla de 
remunicipalitzacions, perquè pensa que cal anar cas per cas. Diu que algunes són 
peticions que han demanat grups de l’oposició, que han demanat l’anàlisi d’un cas
concret. Comenta que es tarden mesos per analitzar un procés d’aquestes 
característiques perquè cal analitzar molts elements.
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El Sr. Garganté constata que el PP diu que vota en contra perquè la CUP és 
partidària de la municipalització. Li sembla totalment coherent amb la política de 
privatitzacions del Grup Popular, allà on han governat o governen. Per tant, no hi 
té res a dir.

Comenta que ha sortit el tema del mapatge de totes les empreses 
externalitzades, perquè la situació és tan greu que la CUP el 23 de juny de 2015 és 
quan va entrar la pregunta per saber exactament totes les empreses externes que 
treballen per l’Ajuntament, pels instituts, per les empreses municipals, etc. 
Constata que encara no hi ha aquest mapatge, tal com ha reconegut el govern, per 
molt que es va dir en el seu moment que ja quedava molt poc. Diu que continua 
esperant. Creu que això mostra el grau de descontrol i de desconeixement absolut 
de les condicions laborals d’aquests treballadors i treballadores que estan 
externalitzats. Si no se saben ni les empreses ni els convenis ni quants treballadors 
tenen, si tot això no s’ha pogut fer en un curt període de temps, es pregunta com 
el govern podrà saber si s’estan incomplint els convenis, si als treballadors se’ls 
està fent fer hores extres no pagades, si s’estan encadenant contractes de manera 
irregular, etc. Recorda que el dia anterior es va explicar a la Comissió d’Economia i 
Hisenda que fins i tot Barcelona Activa, que és una empresa municipal, té 
contractats de manera irregular els seus treballadors. 

Considera que plantejar que les externalitzacions i les clàusules socials són la 
panacea per a una feina en condicions significa viure en un altre món. Diu que els 
qui es troben en aquesta situació tenen clar que això no va així, que és molt més 
segur laboralment estar municipalitzat o internalitzat dins de les empreses 
municipals o els instituts, etc.

Comenta que Convergència i Unió ha vingut a dir el mateix que el PP, però diu 
que tenen més cintura i han dit que són partidaris de la gestió indirecta, que 
bàsicament el que vol dir és que són partidaris de l’externalització i la privatització. 
Tampoc no el sorprèn, ja que no s’està descobrint res de nou. Indica que quan CiU 
diu que Iniciativa ho va fer no li treu la raó, perquè és veritat. Apunta que és una 
de les coses que critica i denuncia més la CUP dels 32 anys de govern de llavors i 
de l’actual, de Barcelona en Comú i del PSC, que en la gran majoria continuen 
licitant i continuen externalitzant o privatitzant. Diu que la CUP, cada cop que se li 
apropin treballadors i treballadores o plataformes, continuarà insistint en el tema 
que cal internalitzar per millorar les condicions de treball de les plantilles.

La Sra. Recasens es queixa que el regidor de govern no pot dir que el govern 
anterior tenia una pèrdua de control. Creu que això no es pot permetre si no se 
sustenta en unes bases. Per tant, demana que el Sr. Badia no es presenti en una 
comissió pública dient que el govern anterior en matèria d’adjudicacions havia 
tingut una pèrdua de control.

El Sr. Alonso diu que l’ha deixat preocupat el Sr. Badia, perquè pensava que el 
govern estava treballant en una estratègia de gestió global per a la ciutat i, en 
canvi, el que diu el regidor és que això de les internalitzacions va a demanda, és
improvisat, que en funció de les queixes el govern s’ho mirarà. 

Constata que el debat ha anat més enllà del que és la proposta. Pensa que, 
independentment de si un servei es gestiona de manera interna o externa, és 
fonamental garantir els drets laborals d’aquestes persones i uns salaris dignes. Diu 
que això s’ha de fer a través dels plecs o a través del seguiment de l’execució dels 
contractes.

El Sr. Coronas diu que, després d’escoltar l’abstenció de Barcelona en Comú, 
està una mica bocabadat, perquè sembla que tota l’energia que portava aquest 
partit i aquell desig de canvi es van desinflant amb el temps. Troba que és un cas 
evident i que la reivindicació és justa. Vol pensar que el Sr. Badia també creu que 
la reivindicació d’aquests treballadors i treballadores és justa. Diu que, com que el 
Sr. Badia li ha picat els ullets, entén que sí. Per tant, pensa que, si una cosa és 
justa, cal ser coherents amb el que es decideix fer o amb el que es vota, perquè 
del PSC ja sap que té una altra visió sobre aquest tema, però en aquest cas 
concret no entén que Barcelona en Comú s’hagi abstingut. Respecte del fet que 
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aquest partit com a excusa recorri a tirar pilotes fora amb els governs anteriors, 
indica que en aquest cas hi ha contractes de 2016-2017. Per tant, creu que 
aquesta excusa al govern tard o d’hora se li acabarà. Constata que aquest partit ha 
passat del «sí que es pot» a «hem de mirar-ho i hem de demanar permís».

El Sr. Badia aclareix que quan deia «pèrdua de control» parlava del fet que en 
moltes d’aquestes externalitzacions s’ha perdut el control. Afegeix que això es 
demostra pel fet que no estava fet un mapa d’externalitzacions de l’Ajuntament, 
que hi havia contractes en què s’externalitzava fins i tot fer el plec, que hi ha 
externalitzacions irregulars com les de BTV, en què hi ha una sentència que diu 
que es va produir una subrogació de treballadors il·legals, etc. Conclou, doncs, que 
hi ha diferents elements que posen damunt la taula que s’estaven produint unes 
externalitzacions d’una forma que no era correcta. Per tant, considera que hi ha 
una pèrdua de control evident.

Respon a Esquerra Republicana de Catalunya que, si hi ha un contracte 
temporal, una subrogació en una internalització no permet garantir la continuïtat 
de la unitat laboral. Diu que, si hi ha una reivindicació d’uns treballadors de 
millorar les seves condicions laborals, no sempre una internalització té per què 
respondre a això. Comenta que això ho coneix perfectament la CUP, perquè en 
molts municipis s’han trobat que una internalització no permetia donar continuïtat 
a la unitat laboral. Explica que en alguns casos s’ha internalitzat sense subrogar i, 
per tant, no hi havia continuïtat.

Aclareix que el que ha expressat en la seva intervenció anterior és que no és tan 
senzill. Matisa que en cap cas ha dit que el govern no estigui treballant diferents 
aspectes, sinó que és un pla en què a vegades són altres formacions les que posen 
l’atenció al govern per fixar alguns serveis.

El Sr. Badia expressa l’abstenció de BnComú, la Sra. Andrés expressa l’abstenció 
del PSC, la Sra. Recasens expressa el vot contrari de CIU, el Sr. Alonso expressa 
l’abstenció de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller 
expressa el vot contrari del PP i el Sr. Garganté expressa el vot favorable de la 
CUP. Es rebutja.

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal CIU:

13. Que l’Ajuntament de Barcelona iniciï les actuacions necessàries per efectuar 
el trasllat del Centre d’Operacions de l’edifici del carrer Lleida, núm. 28, a un altre 
emplaçament on es compleixin els requeriments tècnics necessaris per tal que els 
treballadors puguin realitzar les seves funcions de manera adequada.

(Tractat conjuntament amb els punts 9 i 20)

Es dóna per tractat.

Del Grup Municipal C’s:

14. Que el govern municipal doni trasllat dels esmentats índexs delinqüencials a 
tots els grups municipals.

El Sr. Sierra explica que el prec és que es doni trasllat als grups municipals dels 
índexs delinqüencials de la ciutat.

El Sr. Recasens comenta que Ciutadans en l’exposició de motius basa això en el 
fet que diversos mitjans de comunicació han publicat un augment d’índex 
delinqüencial. No sap en quins articles o informacions es basa Ciutadans, però diu 
que ell treballa amb dades.
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Pel que fa als fets delictius coneguts, comenta que aquests es registren per via 
d’aplicació informàtica coneguda com a NIP-SIP, que és el principal sistema 
d’informació policial a Catalunya, que administra la Direcció General de Policia amb 
dades de Guàrdia Urbana i Mossos. Afegeix que també es disposa d’una enquesta 
de victimització consolidada des de fa més de 30 anys.

Indica que aquestes informacions, com el balanç de seguretat o l’enquesta de 
seguretat, no tan sols es fan públiques per a tothom, sinó que, a més, s’expliquen i 
es debaten en el marc del Consell de Seguretat Urbana de Barcelona, en què són 
presents tots els grups municipals que hi volen anar, així com d’altres operadors 
del sistema i entitats.

Comenta que, si es miren les dades, l’enquesta de serveis municipals dóna que 
la seguretat està en màxims històrics. Assenyala que, segons l’enquesta de 
victimització, la xifra de persones que manifesten haver estat víctimes de delicte 
és la més baixa des de 2011, i comenta que les seqüències de criminalitat en 
termes absoluts es mantenen estables des de fa molts anys. 

Insisteix que no sap a quins articles fa referència el prec, però pensa que convé 
agafar les dades amb llargues tendències que apunten cap a on evoluciona i quines 
són les problemàtiques que milloren o empitjoren. Opina que agafar curts períodes 
temporals pot permetre fer titulars fàcils, però diu que acaben sent alarmistes i 
que falten al rigor i a la seriositat en aquesta matèria. Constata que tothom sap 
que estacionalment a l’estiu, i en funció del turisme, pugen els furts i robatoris i 
baixa l’atur. Diu que el Sr. Sierra pot repetir el prec per Nadal perquè passarà 
exactament el mateix.

Per això pensa que l’important no són els fets puntuals, sinó mirar la tendència 
en matèria de seguretat. Repeteix que no té cap inconvenient a seguir facilitant al 
conjunt de grups municipals les dades sobre l’enquesta de victimització, com ja 
són públiques, o sobre els fets delictius coneguts a la ciutat, que es fan en el marc 
del Consell de Seguretat Urbana. Diu que, evidentment, les dades de Mossos no 
les pot donar l’Ajuntament perquè són dades de Mossos i se’ls han de preguntar a 
ells, però reitera que la part que es pot donar i fer pública el govern l’ha fet pública 
sempre. Diu que el Sr. Sierra sabria això si hagués anat al Consell de Seguretat 
Urbana. Afegeix que tampoc no li consta cap aportació de Ciutadans al Pla de 
seguretat ni al Pla director de la Guàrdia Urbana. Apunta que són documents 
oberts i que Ciutadans encara és a temps de fer alguna aportació. Demana que 
Ciutadans treballi en tema de seguretat en lloc de criticar qüestions puntuals.

El Sr. Sierra demana si el govern accepta el prec o no.

El Sr. Badia aclareix que no accepta el prec.

El Sr. Sierra diu que no li estranya que no s’accepti el prec. Però alhora diu que 
el Sr. Recasens no el deixa de sorprendre.

Indica que el seu Grup no coneix aquestes dades perquè al govern no li 
interessa que els grups les coneguin. Constata que des del maig no té una reunió 
amb el Sr. Recasens per fer-li les aportacions, tot i que el comissionat li va dir que 
això s’aniria provant, matisant i treballant. Atès que constata que el govern no 
pensa donar les xifres, recomana que el Sr. Recasens vagi amb aquesta policia de 
proximitat que s’ha inventat –que és un per districte–, que trepitgi el carrer i que 
vegi què hi ha, perquè, a part de trobar el famós top manta a la porta del seu 
despatx, trobarà que la seguretat no està millorant a Barcelona, sinó més aviat al 
contrari. Sense crear cap tipus d’alarmisme, indica que la gent està molt 
descontenta amb la sensació d’inseguretat. Comenta que aquesta sensació és el 
que es transmet als carrers de Barcelona, i diu que es reflecteix en unes dades que 
el Sr. Recasens no facilita ni facilitarà i que demostraran el que tem, és a dir, que 
està augmentant la comissió de delictes a la ciutat.

Es dóna per tractat.

Del Grup Municipal PP:
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15. Que el govern municipal lliuri l’informe pendent de la Comissió Tècnica que 
avalua la reincorporació d’agents de la Guàrdia Urbana en segona activitat per 
qualsevol tipus d’invalidesa, i presenti per la seva aprovació, en un termini no 
superior a tres mesos, un nou Reglament de Segona Activitat de la Guàrdia 
Urbana, d’acord amb la legislació vigent i adaptat a la Convenció de Nacions 
Unides.

La Sra. Esteller explica que formula aquest prec perquè el Reglament de la 
segona activitat de la Guàrdia Urbana no preveu la possibilitat de garantir la 
continuïtat dels agents de la Guàrdia Urbana quan aquest cos policial ha patit 
algun tipus de discapacitat en l’exercici de les seves funcions. Indica que, per tant, 
incompleix la Convenció de les persones amb discapacitat de Nacions Unides de 
2006.

Comenta que al novembre de 2014 ja es va aprovar en la Comissió de Seguretat 
una proposta per revisar aquest Reglament i per crear una comissió tècnica que 
avalués aquestes condicions i permetés que hi hagués aquesta reincorporació dels 
agents de la Guàrdia Urbana. Constata que, després de 2 anys, aquesta Comissió 
Tècnica encara no ha emès el seu informe, que és important per poder fer la 
revisió del Reglament.

Demana, doncs, que a través d’aquest prec, en un termini de 3 mesos, la 
Comissió Tècnica faci l’informe, que es lliuri als grups i que després es presenti un 
nou reglament de segona activitat d’acord amb la legislació vigent i la Convenció 
de Nacions Unides.

El Sr. Badia accepta el prec. Comenta que el govern es va comprometre a lliurar 
aquest informe. Comunica que la Comissió Tècnica s’ha reunit 3 vegades. Informa 
que aquesta està formada per la subdirectora d’incapacitat permanent de la 
Seguretat Social de Barcelona, el cap de servei d’avaluacions mèdiques en l’atenció 
especialitzada a Barcelona de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries i 
especialistes en dret administratiu i funció pública. Li consta que s’està tancant 
l’informe, i creu que en el termini de 3 mesos es podrà presentar aquesta 
proposta.

Comenta que el full de ruta que el govern havia pensat era convocar tots els 
grups, fer entrega de l’informe, obrir un període perquè es puguin fer al·legacions, 
veure per on procedir i veure si es pot portar una proposta de reglament que pugui 
ser aprovada en comissió o en l’àmbit pertinent.

Es compromet a treballar perquè aquest calendari de 3 mesos es pugui complir.

La Sra. Esteller agraeix al govern l’acceptació del prec, perquè va al darrere 
d’això des de l’inici de mandat. Comenta que hi ha moltes persones afectades, com 
ara guàrdies urbans que estan en situació d’invalidesa en l’exercici de les seves 
funcions. Per tant, considera que és molt injust que des del mateix Cos no se’ls 
admeti per fer qualsevol altre tipus de feina que puguin desenvolupar.

Demana, doncs, la màxima celeritat i que comptin amb ells per poder fer totes 
les qüestions que hi ha pendents. Sol·licita que, ja que es fa aquest informe i 
s’estableixen aquests criteris, aquests siguin els més adequats a fi i efecte que 
aquests agents es puguin reincorporar en el cos.

Es dóna per tractat.

d) Preguntes

Del Grup Municipal CIU:

16. Quin és el capteniment del govern municipal sobre la municipalització dels 
serveis funeraris i quin impacte pressupostari representaria tirar endavant aquesta 
municipalització?

La Sra. Recasens diu que té coneixement que membres del govern, de manera 
privada, fan declaracions contundents al voltant de la intencionalitat de 



NÚM. 31 30-11-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 6559

 

municipalitzar serveis funeraris fins al punt d’haver fet declaracions a mitjans de 
comunicació en què deien que s’encarregaven informes i estudis jurídics per 
començar a preveure la municipalització.

Comenta que en aquest PAM nonat, que ha mort abans de néixer, s’explicitava 
específicament la municipalització de serveis funeraris. Demana, doncs, què hi ha 
de veritat en tot això, atesa la importància i la sensibilitat del tema.

El Sr. Badia diu que no li consten ni aquestes converses ni cap titular en els 
mitjans de cap persona del govern en aquest aspecte. Reconeix, però, que el tema 
dels serveis funeraris preocupa el govern, sobretot que pugui ser un servei de 
qualitat, però també un servei assequible.

Comenta que és un tema del qual des de la Sindicatura i des de l’Agència de la 
Competència s’han fet recomanacions. Informa que les coses que s’han posat en 
marxa són publicitat a les pàgines web d’aquests serveis de totes les tarifes. 
Explica que dintre del catàleg de l’OMIC també s’ha introduït tot el circuit vinculat a 
serveis funeraris. Afegeix que també es va fer una petició perquè les diferents 
empreses del sector s’adherissin a la Junta Arbitral de Catalunya.

Informa que, a més, hi ha unes ordenances que s’hauran de revisar perquè 
estan desfasades i s’han d’actualitzar. Afegeix que el govern, entenent que no s’ha 
fet prou per tal de garantir un servei de qualitat i que sigui assequible i sabent que 
s’han de modificar unes ordenances, tenia pensat obrir en les properes setmanes 
consultes amb els diferents grups per veure quins són els diferents posicionaments 
sobre diferents iniciatives que es puguin donar respecte a això. Indica que no és 
una proposta tancada, tot i que és un àmbit en què s’ha treballat al llarg d’aquest 
any en diferents situacions.

La Sra. Recasens diu que esmentarà alguna frase molt contundent que cita fonts 
del govern, com ara: «No podemos consentir que esta gente haga un pelotazo con 
los muertos barceloneses mientras el servicio decae y empeora.» Afegeix que hi ha 
altres manifestacions al voltant de la voluntat de municipalitzar.

Anuncia que farà dues preguntes molt concretes perquè el Sr. Badia contesti 
gairebé amb un sí o un no. En primer lloc, pel que fa al que diu el Sr. Badia que el 
govern obrirà converses amb els grups municipals per veure què cal fer, pregunta 
si s’està referint al fet que el govern buscarà suports per municipalitzar serveis 
funeraris d’entre els grups de l’oposició. En segon lloc, pregunta si el govern ha 
encarregat algun informe, estudi o servei jurídic o econòmic al voltant de què 
s’hauria de fer per municipalitzar serveis funeraris.

El Sr. Badia diu que, si s’agafa al peu de la lletra al que pregunta la Sra. 
Recasens, la resposta és no. Indica que la situació és molt més complexa que el 
que planteja la regidora convergent sobre si s’ha de municipalitzar o no. Comenta 
que cal modificar unes ordenances perquè hi ha diferents actuacions que es poden 
dur a terme. Li consta que en el mandat anterior s’estava fins i tot parlant de si es 
venia el 15% de participació. Constata, doncs, que són debats que existeixen a 
l’Ajuntament. Pel que fa a Crónica Global, creu que no és un mitjà de referència i 
que tampoc no és fidedigne del que passa en el govern i, per tant, no avalarà cap 
d’aquestes declaracions que apareixen en aquest mitjà.

Respecte a la pregunta dels estudis, la resposta també és no.

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal C’s:

17. Quines han estat les motivacions que han fet augmentar i reforçar la 
seguretat en llocs emblemàtics, de la ciutat, quan el nivell d’alerta segueix sent el 
mateix? 

El Sr. Sierra vol saber els motius que han fet augmentar i reforçar la seguretat 
en llocs emblemàtics de la ciutat, quan el nivell d’alerta continua sent el mateix 
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des que es van patir atemptats en diverses ciutats europees per part de l’Estat 
Islàmic.

El Sr. Recasens diu que en principi el nivell antiterrorista per a Barcelona ve 
donat per l’Estat i per la mateixa Generalitat de Catalunya. Per tant, constata que 
són aquests organismes qui tenen competència en aquesta matèria. Reconeix, 
però, que és una qüestió d’alta sensibilitat i que cal prudència i discreció a l’hora 
d’explicar mesures operatives concretes, especialment perquè el nivell és 4 sobre 5 
i, per tant, és un nivell d’alt risc.

Tanmateix, comenta que les informacions que té el govern en cada moment, així 
com l’evolució en el context global i local, poden fer aconsellable i puntualment 
adoptar mesures operatives concretes per reforçar aquells espais o aquelles 
comunitats o activitats que els experts considerin que poden presentar més 
vulnerabilitat. Diu que entre 4 i 5 hi ha uns marges de maniobra que són el que 
treballen les forces de seguretat.

Informa que els Mossos d’Esquadra tenen un pla operatiu específic en què 
s’estableixen les mesures de seguretat, accions específiques que cal dur a terme, 
etc., per evitar atemptats terroristes segons el nivell d’alarma. Pensa, doncs, que 
aquesta pregunta convindria fer-la als Mossos d’Esquadra.

En tot cas, assenyala que a Barcelona sí que s’han identificat patrullatges en 
certs àmbits, com ara en infraestructures de transport, en centres d’activitats 
lúdiques, en certes concentracions d’un gran nombre de persones, etc. Per tant, 
comenta que potser s’ha fet més visible la presència policial.

Reitera que la competència antiterrorista no és competència específica de 
Guàrdia Urbana, i insisteix que caldria preguntar a altres cossos que depenen 
d’altres administracions. Indica que l’Ajuntament el que farà és col·laborar amb la 
Generalitat de Catalunya i el Govern espanyol en aquesta lluita, tant des de la 
vessant més preventiva com des de la més operativa, dintre del marc de les seves 
competències i amb la lleialtat institucional desitjable en una matèria tan sensible i 
complexa com aquesta.

Es compromet a assumir les competències i a pal·liar els possibles efectes d’un 
acte d’aquesta natura. Diu que s’està treballant en aquest tema discretament, però 
també intensament.

Insisteix que no pot donar més informació perquè, en general, la competència 
sobre aquesta temàtica no és estrictament de la Guàrdia Urbana.

El Sr. Sierra dóna les gràcies al Sr. Recasens per la resposta. Indica que aquesta 
pregunta ve perquè Ciutadans en un Plenari, vista la preocupació de gran part de 
la societat i vist el perill que hi ha a Barcelona i a tot el món civilitzat respecte a 
aquest tipus d’atac terrorista, va fer una proposició perquè es reforcés aquesta 
seguretat en punts estratègics i clau de la seguretat, no tan sols per protegir la 
ciutat preventivament, sinó per saber què cal fer en el minut 2, que és el 
veritablement important i sobre el qual activament es poden fer coses en aquest 
sentit.

Considera que el govern hauria de demanar perdó a Ciutadans, perquè aquell 
dia la presidenta del seu grup municipal va haver d’escoltar acusacions d’utilització 
política del terrorisme, de crear un estat d’alarma, etc. Pensa que el que va fer el 
govern aquell dia és una ignomínia.

Manifesta que Ciutadans no tan sols no tracta aquest tema des d’un punt de 
vista partidista, sinó que donarà suport al govern tan bon punt tot aquest tipus de 
mesures es portin a terme per reforçar no només la seguretat, sinó el minut 1 o 2 
després d’un esdeveniment d’aquest tipus.

El Sr. Recasens demana confiança al Sr. Sierra, ja que aquest tema ocupa i 
preocupa el govern. Afegeix que hi ha moltes administracions implicades i, per 
tant, no pot donar una informació urbi et orbe. Tanmateix, li diu al Sr. Sierra que 
pot estar tranquil perquè en aquest tema del minut 0 hi estan treballant molt 
seriosament diverses administracions.

Es dóna per tractada.
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Del Grup Municipal ERC:

18. Quines consultes té previst endegar el govern municipal en aquesta 
legislatura?

La Sra. Capdevila pregunta quines consultes té previst endegar el govern 
municipal en aquesta legislatura. Explica que ho pregunta perquè el govern es va 
comprometre a donar la veu al poble, a donar la veu als ciutadans de Barcelona. 
Constata que de moment, de consulta ciutadana, no se n’ha fet cap, en gairebé un 
any i mig de govern.

Vol saber, doncs, si el govern té previst fer-ne alguna amb aquests gairebé dos 
anys i mig que queden.

La Sra. Pin diu que aquesta pregunta també la va plantejar el PP en el Plenari 
anterior. Comenta que s’està treballant en la modificació de les normes 
reguladores de la participació, que, malgrat que actualment preveuen la 
possibilitat de fer consultes, no està desglossat i, per tant, és difícil.

Més enllà d’això, informa que en el proper Plenari es portarà aquesta proposta 
de modificació de l’article 71 de la Llei reguladora de les bases de règim local per 
tal de no haver de demanar permís al Govern de Madrid cada cop que es vol fer 
una consulta en l’àmbit municipal.

Creu que ha anat sortint en el debat de les normes reguladores o en alguna 
conversa que el govern no només vol fer consultes impulsades pel mateix govern, 
sinó també que les impulsi la mateixa ciutadania. Explica que per això també es 
vol fer el canvi de les normes reguladores.

Conclou que no pot avançar quines consultes es faran. Informa que 
previsiblement el nou reglament de normes reguladores estarà llest al desembre 
per tal que després l’equip jurídic hi treballi i es pugui tenir aprovat abans de 
l’estiu. Però espera que a partir que hi hagi aquest nou reglament es puguin 
celebrar no tan sols una, sinó diverses consultes, promogudes tant pel govern 
com, sobretot, per la ciutadania.

La Sra. Capdevila constata que la regidora Pin diu que possiblement al desembre 
el tema de les normes reguladores estarà arreglat. Li estranya molt que el govern 
en aquest moment no sàpiga, per exemple, si vol preguntar als ciutadans de 
Barcelona si estan d’acord amb el fet de posar el tramvia o no. Considera que el 
govern això no ho decidirà a partir del desembre, que és al cap de dos mesos, sinó 
que deu tenir un projecte si realment vol consultar, com s’han atipat de dir en 
campanya i fora de campanya, els ciutadans de Barcelona.

També pregunta si el govern pensa seguir utilitzant el web Decidim Barcelona i 
si ha de ser vinculant o no, o passarà com amb el PAM, en què el govern es va 
passar pel forro la proposta més votada.

Diu que la preocupa perquè Esquerra Republicana de Catalunya sí que es creu 
molt el tema de la participació ciutadana i la preocupa molt l’opinió en coses 
importants i sobretot en coses que es paguen amb els impostos de tots els 
ciutadans. Per tant, li estranya que en un any i mig el govern no hagi fet cap 
consulta. Demana, doncs, què pensa preguntar el govern quan tingui a punt les 
normes reguladores.

La Sra. Pin apunta, per exemple, un compromís a Ple de fer una consulta sobre 
l’Associació de Municipis per la Independència. Diu que això s’ha de tenir amb el 
consens dels grups municipals i també aconseguint que hi hagi consultes 
impulsades per la ciutadania.

Informa que s’està treballant en la modificació de Decidim Barcelona per tal que 
sigui l’eina vehiculitzadora dels processos de participació, i diu que es presentarà 
aviat.

Comenta que actualment el reglament no permet una participació vinculant. 
Afegeix que en aquest cas també hi ha un debat polític de fons sobre la 
representativitat més enllà de la representació.
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Pel que fa a la proposta amb més suports, reconeix que, efectivament, no està 
dins del PAM cobrir tota la ronda de Dalt, però sí que hi ha pressupostada una part 
de la ronda de Dalt, cosa que creu que és el primer govern que ho fa, d’acord amb 
el pressupost que es pot gastar aquest mandat. Demana, doncs, que no es digui 
que no s’ha inclòs, tot i que reconeix que potser no s’ha inclòs amb la formulació 
que volien els veïns. Destaca que sí que hi ha allò que és realista dir que es pot 
arribar a fer en aquest mandat, igual que moltes altres propostes amb molts 
suports han estat incloses en aquest PAM, que lamenta que no s’hagi aprovat, 
perquè creu que amb molts grups es podria haver arribat a molts acords i que és 
el PAM més participat des de fa molts anys.

Es dóna per tractada.

19. Quan es pensa fer efectiu l’abonament de les subvencions ordinàries 
concedides per l’any 2016?

La Sra. Capdevila diu que aquesta pregunta fa referència al fet que diferents 
entitats de la ciutat s’han posat en contacte amb el seu Grup per manifestar-li que 
encara no havien cobrat les subvencions ordinàries concedides per a l’any 2016.

Pregunta, doncs, quan es pensa fer efectiu l’abonament de les subvencions 
ordinàries concedides per a l’any 2016. Constata que algunes s’han pagat, però 
d’altres no.

La Sra. Pin contesta que, del total de les 6.185 peticions rebudes, es van atorgar 
un total de 4.508 subvencions per un import d’una mica més de 17 milions 
d’euros. Informa que actualment s’han pagat gairebé 15 milions d’euros, i diu que 
els propers dies es pagaran 313.000 euros més. Conclou que fins a la data s’ha 
pagat un total del 89,1% de l’atorgat, més o menys igual que en altres exercicis.

Indica que hi ha casos en què no s’ha fet i s’estan agilitzant tots els tràmits per 
poder fer-ho al més aviat possible, i aclareix que són els casos en què les entitats 
no havien justificat bé les subvencions l’any anterior. Apunta que en aquest cas la 
normativa no permet, si no hi ha una justificació de la subvenció rebuda 
anteriorment, fer l’abonament de la subvenció nova. Assenyala que això és el que 
s’està treballant actualment des de la regidoria de Presidència, de Participació i 
amb les mateixes entitats. Resumeix que s’ha de produir en breu, a partir de la 
feina de justificació que facin les associacions.

La Sra. Capdevila agraeix l’aclariment. Malgrat tot, constata que la regidora Pin 
diu que queda un tant per cent important, una mica més d’un 10%. Vol fer, doncs, 
palès que per a moltes entitats que treballen des del voluntariat, sense ànim de 
lucre, i que no tenen un duro a caixa el fet de retardar les subvencions municipals 
els fa que vagin bastant malament.

Comenta que a la Comissió del juliol de 2016 es va acceptar un prec d’ERC que 
demanava l’elaboració d’una guia registre d’entitats de la ciutat, perquè creu que 
l’Ajuntament ha de fer difusió de la tasca tan important que fan les entitats. Diu 
que això, però, va lligat al suport econòmic.

Demana, per tant, que al més aviat possible aquest gairebé 12% de 
subvencions que no s’han pagat es faci arribar a les entitats.

La Sra. Pin comparteix la preocupació i reconeix que les entitats que tenen pocs 
recursos sense subvencions no sobreviuen, però insisteix que s’hi està treballant. 
Recorda que hi havia aquest prec que va presentar Esquerra Republicana de 
Catalunya i que també hi ha tota la feina que fa Torre Jussana. Avança que de cara 
a la nova convocatòria de subvencions ordinàries s’està treballant en el fet de 
poder agilitzar o simplificar els tràmits sobretot per a les entitats que reben petites 
quantitats de subvenció, perquè és una feinada any rere any haver de fer tota la 
paperassa per una quantitat més aviat petita.

Es dóna per tractada.
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Del Grup Municipal PP:

20. Quin és el capteniment del govern municipal sobre el trasllat del Centre 
d’Emergències de Barcelona ubicat al carrer Lleida?

(Tractat conjuntament amb els punts 9 i 13)

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal CUP:

21. El govern municipal pensa respectar rigorosament i en tots els casos 
(inclosos els de gerent) els mínims que marca la llei en matèria de selecció i 
nomenament de personal directiu i, al mateix temps, pensa anar més enllà 
implantant un sistema de selecció i avaluació del personal directiu que sigui 
realment públic, transparent i rigorós?

El Sr. Garganté indica que l’Ajuntament és un entramat de gerències, sectorials, 
organismes autònoms, entitats públiques empresarials, consorcis, fundacions, etc., 
amb 12.000 treballadors i treballadores, aproximadament. Considera que un 
govern d’una entitat així es realitza mitjançant no menys de 258 gerents i 
directors, que formen el grup de personal directiu al servei de l’Administració, que 
és diferent i està separat de l’estructura pròpia, política, formada pels càrrecs 
electes i el personal eventual.

Assenyala que, des del punt de vista normatiu, i en el cas del personal directiu 
de l’Ajuntament de Barcelona, la regulació aplicable es troba en la modificació de la 
Carta municipal que es va produir al desembre de 2014, que marca els requisits 
mínims que han de complir els candidats i que imposa també, en aquest cas, 
l’obertura d’un procés públic de selecció i pública concurrència.

Explica que, pel que ha pogut esbrinar, examinant la gaseta municipal, dels 258 
llocs de gerent o director actuals que té identificats, 150 mantindrien la seva 
situació des d’abans del 2015, i els altres 108 han estat expressament confirmats, 
nomenats o oberts a selecció durant l’any 2015 i fins a finals de juliol de 2016. Diu 
que, tot i així, menys de la meitat d’aquests llocs, uns 53, han estat cridats a ser 
coberts en un procés públic amb lliure concurrència.

D’altra banda, comenta que la publicitat i la pública concurrència no són les 
úniques exigències legals, segons l’article 51.2 de la Carta municipal, que parla de 
principis consolidats a l’ordenament jurídic d’igualtat, mèrit i capacitat. Es pregunta 
com es pot garantir el respecte d’aquests principis quan es fa servir un 
procediment secret d’avaluació dels candidats, on són els criteris de valoració i què 
fa que es pugui declarar desert un procediment de selecció de personal directiu 
sense haver fet cap entrevista personal, tot i haver-hi candidats admesos al 
procés.

Vol saber si el govern municipal pensa respectar rigorosament i en tots els 
casos, fins i tot en els de gerent, els mínims que marca la llei en matèria de 
selecció i nomenament de personal directiu, i si al mateix temps pensa anar més 
enllà i implantar un sistema de selecció i avaluació de personal directiu que sigui 
realment públic, transparent i rigorós.

El Sr. Badia constata que són dues preguntes en una. Diu que el govern, 
evidentment, respectarà tots els mínims que marca la llei. Comenta que ja hi ha 
un nou marc i, per tant, que a les contractacions que s’han fet en aquest nou marc 
ja s’han incorporat tots els elements de publicitat i concurrència, s’han contrastat 
currículums, hi ha hagut òrgans de selecció formats per tres persones en què no 
ha intervingut cap membre del govern, s’han fet les entrevistes i fins i tot, si 
s’esqueia, les proves complementàries.

Pel que fa als directius i en el cas dels gerents, explica que s’ha passat d’un 
simple nomenament per un àmbit de confiança a haver-ho de fer a través d’una 
forma motivada, amb criteris de competència professional i experiència. Indica 
que, per tant, tots els nomenaments que s’han fet són d’acord amb la llei i, a més 
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a més, incorporant els nous elements que han entrat en vigor en aquesta 
legislatura.

El Sr. Garganté pregunta si s’ha articulat o es pensa articular algun sistema 
d’avaluació de l’acompliment del personal directiu i de comandament, incloent-hi 
també els caps de departament.

El Sr. Badia diu que aquesta seria una tercera pregunta. Comenta que, pel que 
fa als mecanismes d’avaluació dels llocs directius i de comandament de 
l’Ajuntament, és un procés en què encara no hi ha un projecte definit de com cal 
fer-ho. Indica que fins i tot hi ha criteris de com s’ha de puntuar tota la carrera 
professional que fan els funcionaris. Diu que són elements que formen part de la 
política de recursos humans de l’Ajuntament. Informa que hi ha diferents projectes 
en el marc de recursos humans, com ara la revisió del SOM, la revisió de les taules 
salarials de directius, etc. Afegeix que també hi ha tot el pla de formació i de 
seguiment i avaluació del personal.

Explica que actualment, però, no hi ha damunt la taula cap projecte consolidat, 
però diu que sí que forma part de diferents línies de treball de la política normal de 
recursos humans.

Es dóna per tractada.

22. El govern municipal és conscient de les mancances del portal de 
Transparència de l’Ajuntament de Barcelona que esmentem en la introducció, 
comparteix el nostre interès per tal que es reparin i en quan temps ho farà?

El Sr. Garganté comenta que l’Ajuntament disposa d’un Portal de Transparència, 
en el qual hi ha un apartat dedicat a les dades dels càrrecs municipals i personal 
eventual. Pensa que això és insuficient per diverses raons. En primer lloc, indica 
que perquè només consten 63 càrrecs entre gerents i directors generals i 2 càrrecs 
eventuals amb funcions executives. Diu que, fent un buidatge de les dades que 
consten a la intranet, ha identificat no menys de 258 càrrecs de gerent o director i 
un nombre important de caps de departament que allarga la xifra fins no menys de 
500 càrrecs. Assenyala que la consideració dels caps de departament com a 
càrrecs dels quals informar públicament és pertinent, atès que són triats per lliure 
designació i les seves retribucions brutes anuals, segons les taules salarials de 
l’Ajuntament, es troben al voltant de 50.000 euros.

En segon lloc, comenta que s’informa de l’existència de 7 casos de complements 
personals absorbibles en benefici de 7 gerents i que van ser oportunament 
aprovats per decret de l’alcaldia. Tot i així, té raons per creure que hi ha molts més 
casos de complements personals, fins i tot incrementables, dins d’aquest univers 
d’aproximadament 500 càrrecs municipals a l’Ajuntament i als seus diversos ens 
instrumentals i empreses. Indica que, probablement, alguns d’aquests 
complements, si no la gran majoria, no han estat en cap moment informats, ni 
aprovats convenientment pels òrgans corresponents per a cada cas.

Afegeix que tampoc no consta al portal el sou de partida de tots els càrrecs, 
abans d’aplicar, si escau, l’antiguitat, o si en algun cas la retribució s’ha pactat de 
forma personal o específica.

Finalment, assenyala que, tot i que consten alguns currículums, li sembla molt 
més important que constin també les dades documentals del respectiu 
nomenament i, si escau, les del procés selectiu que el va precedir.

Comenta que, pel que fa a les dades de la resta del personal, la situació tampoc 
no és gaire millor, ja que en cap cas s’annexen autèntiques relacions de llocs de 
treball, ni tan sols es recullen les dades dels parcials decrets de dimensionament 
teòricament vigents, ni per a l’Ajuntament ni per a la resta d’entitats municipals.
Afegeix que no s’informa d’una forma comprensible de quines són les retribucions 
anuals dels diferents llocs de treball, que no s’informa de la dimensió de gènere pel 
que fa als tipus de llocs de treball ocupats i que no s’informa de l’ús i justificació de 
la partida de gratificacions extraordinàries ni de les hores extres.
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Vol saber, doncs, si el govern és conscient d’aquestes mancances del Portal de 
Transparència, si pensa esmenar-les i, si ho pensa fer, en quant temps ho faria.

El Sr. Asens constata que, més que una pregunta, és una tesi, el que ha fet el 
Sr. Garganté, perquè planteja moltes qüestions a les quals no podrà donar 
resposta en aquesta sessió. Es compromet, però, a donar-ho per escrit o 
verbalment. Diu que fins que tingui temps anirà responent.

Pel que fa a la consideració segona, sobre els complements de personal de 7 
gerents, informa que aquestes retribucions van ser assignades per decret d’alcaldia 
el 27 de juliol de 2015, i que aquest decret consta publicat en el Portal de 
Transparència.

Respecte a la petició de publicació en el Portal de Transparència de les dades de 
trajectòria professional dels alts càrrecs, explica que es publiquen totes, no 
algunes. Manifesta que tots els currículums dels alts càrrecs es publiquen. Diu que 
hi pot haver l’excepció d’algun càrrec que s’hagi incorporat recentment i que 
encara no estigui al web, però indica que la instrucció és clara en aquest sentit.

En relació amb la consideració tercera, assenyala que cal tenir en compte que 
les retribucions de personal publicades responen a un criteri objectiu com és el de 
retribució de càrrecs, òrgan o llocs de treball, per tant, amb independència de qui 
en sigui el titular en un moment determinat. Diu que no es poden considerar, 
doncs, aquelles retribucions que deriven de les circumstàncies personals, com ara 
els triennis.

Pel que fa a les consideracions sobre la publicació de les dades de la resta de 
personal, comenta que aquestes dades sí que figuren al Portal de Transparència.

Respecte del criteri d’informar públicament dels sous dels gerents i directors, hi 
està d’acord, i personalment creu que s’hauria de fer amb tots els que treballen en 
la funció pública, des de l’ordenança fins al càrrec públic, perquè té a veure amb 
els diners públics. Pensa que caldria saber els diferents llocs de treball i els sous 
que hi ha, però diu que hi ha el marc legal que hi ha, que és la Llei de 
transparència. Assenyala que el govern ha anat més enllà en molts aspectes, però 
diu que no pot anar contra la Llei de transparència i la Llei de protecció de dades. 
Indica que la Llei de protecció de dades no habilita el govern per donar 
determinades dades a partir d’un determinat nivell. Està d’acord que hauria de ser 
així, però constata que hi hauria d’haver una reforma de la Llei de protecció de 
dades. Recorda que anteriorment era així i que en els pressupostos hi havia un 
annex en què es feia una descripció de tots els llocs de treball i també d’aquests 
sous, però que, malauradament, ha canviat el marc. Pensa que el fet de facilitar 
aquestes dades no hauria d’afectar la privacitat de les persones, perquè no té per 
què associar-se a un nom concret. Creu que seria lògic que se sabés el sou 
corresponent a tots els llocs de treball.

El Sr. Garganté diu que esperarà la resposta per escrit, perquè ha tocat diversos 
temes i no hi ha temps per tractar-los tots.

Pel que fa al tema dels 7 gerents que es van aprovar per decret, constata que ja 
ho deia ell, i destaca que el problema són tots els altres, que no sap com s’ha 
realitzat.

No li ha quedat clar si realment el govern considera que hi ha mancances i les 
mancances són per qüestions legals que la llei no els permet canviar o si hi ha 
mancances perquè no s’ha fet encara el traspàs de tota la informació al Portal de la 
Transparència. Si és aquest segon cas, continua insistint que creu que encara es 
pot fer molt més del que hi ha, no perquè ho digui la CUP, que és a l’Ajuntament 
des de fa 1 any i 4 mesos, sinó perquè ho diuen els mateixos treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament.

Es dóna per tractada.

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal ERC:



6566 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 31 30-11-2016

 

23. Que s’informi de l’estat d’execució del prec atès a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció en data 20 de 
gener de 2016 amb el contingut següent: Que el govern municipal es comprometi 
a exigir la retirada immediata de la totalitat de la encartellada electoral massiva -
en especial i per nombre a la coalició En Comú Podem-, o bé ho faci el mateix 
Ajuntament de Barcelona de manera subsidiària, i exposi quines sancions s’han 
aplicat a les organitzacions pel fet de fer un ús indegut de l’espai públic durant la 
campanya electoral i les setmanes posteriors.

La Sra. Capdevila recorda que, a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció del 20 de gener de 2016, el govern 
va acceptar un prec d’ERC en què demanava la retirada de la totalitat de 
l’encartellada electoral massiva als diferents espais, mobiliari i façanes de 
Barcelona. Explica que, després del prec, es van produir unes noves eleccions i va 
poder comprovar que es reproduïa de nou l’encartellada massiva en diferents 
espais de mobiliari urbà, públic i façanes de la ciutat, contravenint la normativa 
municipal. Indica que algunes d’elles encara segueixen fixades.

Vol saber les accions que ha portat a terme l’Ajuntament, el nombre de cartells 
retirats i si s’ha imposat alguna multa o sanció per aquests fets que insisteix que 
són reiterats en el temps.

La Sra. Pin diu que li farà arribar els números per escrit. Comenta que s’han fet 
les actuacions igual que en qualsevol altre grup que, efectivament, ubica 
propaganda electoral fora del seu lloc. Indica que qui sanciona és la regidoria de 
Presidència, i diu que no té en aquest moment les dades de les multes que s’han 
imposat, però que li ho farà arribar, atès que es va acceptar el prec perquè tenia 
tot el sentit del món.

La Sra. Capdevila, tenint en compte que potser al cap d’un temps hi torna a 
haver eleccions, vol fer una reflexió.

Més enllà de la fixació de cartells o pancartes en llocs inadequats, que es pot 
donar per part de qualsevol formació política, la inquieta especialment que sigui la 
formació que fa servir els cartells amb una fotografia de l’alcaldessa la que reiteri 
aquestes actituds incíviques i deixi cartells penjats en fanals de molts llocs de la 
ciutat, en portes de metro, etc. 

Diu que agrairia al partit del govern que, en cas que hi hagi eleccions novament, 
tingui la delicadesa de no incomplir la normativa de l’Ajuntament, perquè aleshores 
haurà d’entrar una altra pregunta després de la futura campanya, si és que 
efectivament s’han multat a si mateixos.

La Sra. Pin li diu a la Sra. Capdevila que no es preocupi que, si s’ha hagut de 
multar algú, s’ha multat algú igual que a qualsevol altre. Reitera que li farà arribar 
les xifres per escrit i té en compte el seu prec de cara a possibles futures eleccions.

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal PP:

24. Es requereix al govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 
l’estat d’execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 23 de 
desembre de 2015: La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació 
i Seguretat i Prevenció acorda: 1. Procedir amb els districtes a rescindir els 
contractes de participació celebrats amb les Empreses Encís, Raons Públiques i 
Col·lectiu Punt 6, i acordar que aquesta activitat sigui realitzada pels regidors i 
personal de l’Ajuntament. 2. Celebrar consultes o microconsultes als barris de la 
ciutat per tal de garantir la participació de tots els veïns, i no només d’una 
representació en les millores dels barris, i en els temes que els hi afecten.

La Sra. Esteller explica que el Grup Popular fa un seguiment d’una proposta que 
es va aprovar en aquesta Comissió més de 10 mesos enrere per tal que es 
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rescindeixin els contractes de participació subscrits amb les empreses Encís, Raons 
Públiques i Col·lectiu Punt 6. Recorda que, a més, es va acordar que aquesta 
activitat la realitzin els regidors i el personal de l’Ajuntament.

Vol recordar també que només Raons Públiques va tenir contractació per un 
total de 24.000 euros en aquell moment, en data de desembre de 2015, i diu que 
hi va haver un fraccionament, ja que es va fer per districtes, quan, si no, hauria 
hagut d’anar a un concurs públic.

Comenta que en el seu moment el Partit Popular també va demanar que, en 
comptes de fer processos participatius selectius, es fes amb microconsultes en els 
barris perquè la gent pogués donar el seu parer sobre moltes accions que s’estan 
portant a terme. Vol saber, doncs, què ha fet el govern.

La Sra. Pin comenta que per rescindir un contracte cal que hi hagi una 
justificació i, per tant, no es van rescindir els contractes. Manifesta, però, que 
actualment no hi ha cap contracte vigent amb aquestes empreses que esmenta la 
Sra. Esteller.

Afegeix que pel govern les enquestes no són una eina de participació, sinó que 
poden ser una eina per obtenir informació, però no una eina de participació. No 
entén gaire bé el que posa a la proposició del PP de fer microconsultes. Pregunta 
què vol dir una microconsulta, si vol dir que té la lletra molt petita, o que la 
proposició que fa és molt petita, o que hi participa molt poca gent, etc. No ho 
acaba d’entendre.

En tot cas, informa que en molts dels districtes moltes de les dinamitzacions 
dels òrgans habituals han estat assumides pels consellers i/o alguns tècnics de 
l’Ajuntament. Reitera, doncs, que la regidoria de Participació no té actualment cap 
contracte amb aquestes empreses i que moltes de les feines que esmentava la 
Sra. Esteller sí que les fan consellers o tècnics.

La Sra. Esteller diu que la literalitat de la proposta és la que acaba de llegir, 
però recorda que es va suscitar en el debat la necessitat que tota la participació de 
l’Ajuntament la fessin, com s’havia fet fins llavors, òrgans del consistori. Constata 
que actualment encara hi ha òrgans que contracten, a través dels districtes, 
empreses perquè facin aquesta participació.

Recorda que aquest va ser un mandat exprés d’aquesta Comissió i es va dir que 
això fos no en la majoria, sinó en totes. Pregunta, doncs, quines altres empreses 
estan fent aquestes feines i quin és l’import global de les adjudicacions que hi ha 
hagut a aquestes altres empreses.

La sorprèn que la Sra. Pin, que fa participació, no sàpiga què són les 
microconsultes i que ridiculitzi la pregunta. Creu que la Sra. Pin s’hauria 
d’informar, perquè, si forma part del grup de govern de participació i no ho sap, hi 
ha un problema.

La Sra. Pin diu que la Sra. Esteller només li ha dit que hauria de saber què és 
una microconsulta, però no li ha aclarit què és.

Recorda que en el seu moment ja va dir que la regidoria de Participació està 
infradotada i que dins dels districtes es fan feines de participació. Diu que no 
renunciarà a tenir suports externs per garantir processos de qualitat, igual que hi 
ha en molts altres casos. Tot i així, li agradaria que no hi hagués una llei Montoro i 
que es pogués comptar amb tots els funcionaris necessaris per poder fer processos 
de participació amb qualitat amb funcionaris municipals.

Es dóna per tractada.

El Sr. Forn comenta que durant la sessió d’aquesta Comissió s’ha assabentat 
que el govern ha presentat una nota de premsa que diu que la Guàrdia Urbana 
modifica parcialment la seva estructura de comandament. Recorda que aquesta és 
la comissió que tracta els temes de seguretat, i li sembla que és bastant ridícul que 
el govern faci una nota de premsa i que sigui incapaç d’informar d’un tema tan 
important com aquest a la comissió que pertoca. Considera que és una burla més a 
les comissions.
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Ja sap que la seguretat li importa molt poc al govern, però pensa que, com a 
mínim, d’un tema d’aquesta importància, se n’hauria pogut informar amb una 
mesura de govern o amb una sessió informativa en aquesta Comissió. Li agradaria 
que la propera vegada es pogués fer.

La Sra. Pin diu que, pel que té entès, aquests canvis dins la Guàrdia Urbana 
tenen a veure amb la implementació del Pla director que tantes vegades s’ha 
insistit que el govern tirés endavant. Entén que, quan s’ha presentat un pla al 
Plenari, no cal informar de cada pas en comissió. Ara bé, diu que, si hi ha 
qüestions concretes de les quals els grups volen rebre informació, es facilitarà tota 
la informació pertinent. No accepta, però, que el Sr. Forn digui que pel govern la 
seguretat no és important, perquè creu que justament el fet d’haver presentat un 
pla director demostra tot el contrari.

VI) Mocions

VII) Declaració Institucional

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 
14.50 h.
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Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

Acta de la sessió de 19 d’octubre de 2016 aprovada el 16 de novembre

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 19 d’octubre de 
2016, s’hi reuneix la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, sota la presidència 
de l’Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: 
Mercedes Vidal Lago, Josep Maria Montaner Martorell, Jordi Martí i Galbis, Francina 
Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Santiago Alonso Beltran, Koldo Blanco 
Uzquiano, Jordi Coronas Martorell, Xavier Mulleras Vinzia, Maria José Lecha 
González, assistits per l’assessor jurídic, Sr. Joan Caparrós Hernández, que actua 
per delegació del secretari general i que certifica.

També hi són presents l’Im. Sr. i la Ima. Sra.: Eloi Badia Casas i Gala Pin 
Ferrando, i les Sres. i els Srs.: Aurora López Corduente, Jordi Ribas Vilanova, 
Manuel Valdés López i Ángel Sánchez.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Agustí 
Colom Cabau, Sònia Recasens i Alsina i Alfred Bosch i Pasqual.

S’obre la sessió a les 16.30 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova.

II) Part informativa

a) Despatx d’ofici

En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen les 
resolucions següents:

1. Del gerent municipal, de 28 de setembre de 2016, que adjudica a Q-Estudi 29 
Assessorament Tècnic, S.L. el contracte per a l’assistència tècnica per donar suport 
al Departament de Logística i Gestió d’Edificis de la Gerència d’Ecologia Urbana, 
per als exercicis 2016-2017, i per un import de 88.097,68 euros.

2. Del gerent municipal, de 10 d’octubre de 2016, que adjudica a Crezca 
Catalunya Serveis Auxiliars, S.L. el contracte de suport presencial i telefònic al 
CAACB, per als exercicis 2016-2018, i per un import de 92.541,44 euros.

3. Del gerent municipal, de 22 de setembre de 2016, que aprova el Plec de 
clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la redacció del Projecte de 
Millora del Túnel de Badal i instal·lacions associades i foment de l’ocupació de 
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, per als exercicis 
2016-2017, i per un import de 424.589,00 euros.

4. Del gerent municipal de 28 de setembre de 2016, que aprova el Plec de 
clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei d’assistència tècnica 
del Departament de Resiliència Urbana, per als exercicis 2016-2018, i per un 
import de 327.527,64 euros.

5. Del gerent municipal de 7 d’octubre de 2016, que aprova el Plec de clàusules i 
inicia l’expedient per a la contractació de les obres d’actuacions de millora de 
l’accessibilitat a la via pública de la ciutat de Barcelona, fase 1, i el foment de 
l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, per 
als exercicis 2016-2017, i per un import de 464.677,11 euros.

6. Del gerent municipal de 13 d’octubre de 2016, que aprova els Plecs de 
clàusules i inicia l’expedient per a la contractació de les obres de reparació i 
tractament integral de les juntes a la ciutat de Barcelona, i el foment de l’ocupació 
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de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, per als 
exercicis 2016-2017, i per un import de 471.695,09 euros.

Acord de la Comissió de Govern de 22 de setembre de 2016:

7. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 68.1.a) de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d’ordenació i definició volumètrica del sector 
S.05 "Bransi" inclòs a la modificació puntual del PGM en l’àmbit del barri del 
Carmel i entorns, promogut per Nimoy Connect, SL; exposar-lo al públic pel 
termini d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; 
i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

Acord de la Comissió de Govern de 6 d’octubre de 2016:

8. Aprovar el conveni a subscriure amb Barcelona Activa SAU SPM, Barcelona de 
Serveis Municipals, SA, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, l’Institut 
Català d’Energia, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Transports de Barcelona, SA, Seat, 
S.A., Gas Natural Servicios, S.A., Electronic Trafic, S.A., Nissan, SA , Volkswagen-
Audi España, S.A. i Renault Iberia, per articular la col·laboració en el 
desenvolupament de la “Plataforma Live” per la promoció dels desenvolupament 
industrial i tecnològic dels vehicles propulsats per energies alternatives i la 
implementació dels seus usos; autoritzar la despesa plurianual per un import de 
40.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, en concepte de quota ordinària de caràcter anual de
l’Ajuntament de Barcelona en qualitat de membre director de la Plataforma LIVE, 
amb el desglossament següent: 20.000,00 euros a càrrec de l’exercici 2017 i 
20.000,00 euros a càrrec de l’exercici 2018. La consignació queda subordinada al 
crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord amb 
l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; facultar 
a la regidora de Mobilitat per la signatura del conveni; i donar-ne compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Acords de la Comissió de Govern de 13 d’octubre de 2016:

9. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la societat Diagonal Mar Propco 1, SL per al manteniment del Túnel de 
Puigcerdà; autoritzar i disposar la despesa plurianual per un import de 65.199,20 
euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix 
document, a favor de Diagonal Mar Propco 1 SL, amb NIF B62803523, per fer front 
a les despeses compromeses al conveni, a raó de 16.299,80 euros anuals per 
cadascun dels quatre anys de vigència. La consignació queda subordinada al crèdit 
que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord amb l’article 
174 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes Locals; facultar el 
Gerent d’Ecologia Urbana per a la signatura del conveni; i donar-ne compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

10. Excloure de la licitació del contracte núm. 16002269, que té per objecte les 
obres de reparació de la plataforma i ferm de diversos carrils bus, i el foment de 
l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, les 
proposicions presentades per les empreses Eiffage Infraestructures, SA, UTE 
Asfaltos Barcino, SL-Construcciones Fertres, SL, Asfaltos Augusta, SL, Firtec, SAU i 
Artífex Infraestructures, SL per estimar que l’oferta no pot ser complerta a 
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de conformitat 
amb l’art. 152.4 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. Adjudicar 
l’esmentat contracte per un import màxim de 533.423,68 euros, IVA inclòs, amb 
una baixa del 32,77% sobre els preus unitaris ofertats, i de conformitat amb la 
proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Roma 
Infraestructures I Serveis SAU, amb NIF A25012386, i d’acord amb la seva 
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proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa. Disposar a favor de 
l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i al pressupost que 
s’indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: import 
adjudicació 440.846,02 euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA de 
92.577,66 euros. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 
dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui per 
formalitzar el contracte a les dependències d’Ecologia Urbana, av. Diagonal, 240, 
5a planta. 08018 Barcelona. Designar com a responsable del contracte el Sr. Albert 
Moreno Álvarez, Cap del Servei de Pavimentació. Donar-ne compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

11. Adjudicar el contracte núm. 16003250, que té per objecte el Servei de 
neteja de pintades, eliminació de cartells i retirada d’altres elements de la via 
pública, i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció 
al mercat laboral 2016-19, per un import d’11.827.812,00 euros, IVA inclòs, de 
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a 
Cespa, SA amb NIF A82741067, i d’acord amb la seva proposició, en ser 
considerada l’oferta més avantatjosa amb un baixa sobre els preus unitaris del 
8,20%. Disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es 
partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en aquest mateix document amb el 
següent desglossament: import adjudicació 10.752.556,36 euros; tipus impositiu 
del 10% d’IVA, i import de l’IVA d’1.075.255,64 euros, sotmès a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l’actual. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies 
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués 
acordat l’aixecament de la suspensió. Designar com a responsable del contracte el 
Sr. Ramon Vinyes. Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat.

12. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 68.1.a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic per a la concreció 
dels usos dels nous equipaments (7A), i l’ordenació de les edificacions i 
volumetries, a l’àmbit del recinte de la Fundació privada de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona, promoguda per la MIA de la Fundació Privada de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona; exposar-lo al públic pel termini 
d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i 
donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

b) Mesures de govern
c) Informes

A la Comissió: 

1. Desenvolupament del vehicle elèctric a Barcelona

El Sr. Mòdol recorda que el punt 15, un prec del Grup de CiU, es tractarà 
conjuntament amb aquest informe.

La Sra. Vidal comença la intervenció afirmant que la cura amb què històricament 
s’ha tractat la qüestió a la ciutat ha donat lloc als bons resultats actuals: si bé 
encara queda molta feina per fer, Barcelona té molt bons indicadors si es compara 
amb altres punts de l’Estat.

Posa èmfasi en la necessitat de reduir els impactes negatius de la mobilitat en la 
ciutat, i en l’oportunitat que representa el vehicle elèctric per reduir les emissions 
de CO2, el soroll i el consum energètic, i assenyala que les tecnologies aplicades 
als vehicles elèctrics ofereixen més independència respecte als combustibles 
fòssils, així com que el consum elèctric dels vehicles ha d’anar lligat a programes 
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de desenvolupament energètic amb fonts renovables, ja que, en cas contrari, l’únic 
que es fa és canviar les emissions de lloc.

Exposa que, pel que fa a mobilitat i millora de la qualitat de vida a Barcelona,
primer cal prioritzar els modes no motoritzats —la majoria de les persones ja es 
desplaça a peu—, després, prioritzar el transport públic i disminuir 
considerablement el vehicle privat i, en tercer lloc, que els vehicles que quedin (de 
transport col·lectiu, mercaderies, taxis, vehicles compartits, vehicles particulars, 
motos i bicicletes) siguin majoritàriament elèctrics.

Indica que l’informe facilitat conté les mesures que es deriven dels diferents 
plans estratègics, sectorials, en els cinc àmbits d’actuació que es treballen en el 
cas del vehicle elèctric: serveis, infraestructures, vehicles, regulació i fiscalitat.

Informa que el darrer any s’han promogut alguns canvis en la plataforma LIVE, 
així com la visió estratègica del programa del vehicle elèctric, i celebra que la 
gestió municipal dels punts de recàrrega permeti disposar de nombroses dades de 
gestió i aprofitament, com ara la de l’ús que tenen aquests punts (uns 150 
mensuals de mitjana, 400 en el cas del punt de l’estació de Sants), cosa que en 
reflecteix el bon funcionament, i informa que a la ciutat els usuaris tenen un punt 
de recàrrega a menys de dos quilòmetres.

Comenta que s’està posant èmfasi en la instrucció tècnica per a l’aplicació de 
criteris de sostenibilitat en les flotes municipals, que ja són de vehicle elèctric en 
un 40%, hi ha plans específics perquè algunes flotes en puguin tenir el 100%, i a 
tots els plecs s’està incloent aquesta qüestió: als contractes de BCASA, de BSM, al 
contracte de manteniment de fonts o als mateixos vehicles de la flota municipal, 
que ja són tots sostenibles, tant elèctrics com de combustibles alternatius.

Exposa que 26 taxistes han optat pel vehicle elèctric, i més d’un terç dels taxis 
de Barcelona fan servir combustibles alternatius, sumant híbrids, elèctrics i de gas 
natural. Pel que fa als autobusos de TMB, n’hi ha cinc totalment elèctrics, alguns 
amb la tecnologia més avançada (sistema de càrrega ràpida i de bateria lleugera), 
que s’està provant a Barcelona.

Subratlla que s’ha d’aspirar a la generalització del vehicle elèctric no només a les 
flotes municipals, sinó també a les flotes privades —amb aquest objectiu treballa la 
plataforma LIVE—, i esmenta els casos de les flotes de Seur, Ara Vinc o Pascual.

Per acabar, insisteix que si bé encara queda molt per assolir els objectius 
desitjats, Barcelona és la ciutat espanyola amb la quota més alta de penetració del 
vehicle elèctric, i el nombre de matriculacions és sis vegades superior a la mitjana 
espanyola.

La Sra. Vila considera que tant la intervenció de la Sra. Vidal com l’informe 
reflecteixen una gran manca d’ambició i de passió davant d’un tema cabdal sobre 
el qual totes les ciutats europees i de tot el món capdavanteres, preocupades pel 
medi ambient, estan treballant de valent.

Observa que l’informe d’alguna manera respon al prec presentat pel seu grup, i 
comenta que seria mal senyal que la presentació de l’informe fos una reacció al 
prec.

Qualifica l’informe de poc rigorós metodològicament: és simplement una 
amalgama de programes sense gaire coherència en les xifres ni cap conclusió 
sobre els objectius de ciutat.

Afirma que les xifres, que el Govern presenta com a positives, demostren que 
Barcelona és a la cua de les grans ciutats que aposten per la mobilitat sostenible: 
els 16 punts de recàrrega ràpida i els 150 de recàrrega per a motos són 
insuficients per als vehicles que hi ha (gairebé un milió), i són molt pocs si es 
comparen amb els de ciutats com París (més de 4.000), Londres (1.300, 200 dels 
quals són ultra ràpids) o Oslo (uns 1.000). Comenta que Barcelona no hauria 
d’emmirallar-se en el que fa l’Estat espanyol, que no és precisament una referència 
pel que fa a l’aposta per les energies renovables i aquest tipus de polítiques.

A continuació, assenyala que els 320 vehicles elèctrics de la flota municipal 
representen un 13% del total (2.400), i que a Barcelona hi ha 12.500 taxis i 
només 26 són elèctrics.

Indica que fins al mandat passat, amb CiU i la creació de la plataforma LIVE, no 
s’havia impulsat el vehicle elèctric, i pregunta de quin pressupost es dotaran 
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aquestes polítiques. D’altra banda, subratlla la importància de coordinar recerca i 
empresa, i d’impulsar decididament des de les administracions, un impuls que ha 
de veure’s reflectit en un pressupost.

Considera que el Govern municipal, que va en contra del vehicle privat, ha 
descartat innovar per fer que el seu ús esdevingui tan sostenible com sigui 
possible. Per això, mitjançant el prec presentat, CiU insta el Govern a implementar 
mesures per promocionar l’ús del vehicle elèctric, i s’ofereix per treballar 
conjuntament en aquest àmbit i, si escau, en una taula que es creï per agilitzar les 
accions necessàries per assolir els objectius.

El Sr. Blanco puntualitza que no és que la majoria de persones es desplacin a 
peu, sinó que totes ho fan, a banda del fet que utilitzin altres mitjans de transport, 
i comenta que l’objectiu és aconseguir-ne l’equilibri.

Assenyala que l’aposta pel vehicle elèctric respon a l’horitzó 2020 de la Unió 
Europea, que planteja diversificar les fonts d’energia, reduir les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle i, sobretot, millorar la qualitat de l’aire de les ciutats, que 
incideix directament en la salut de les persones. Cal emprar nous combustibles i 
sistemes de propulsió més sostenibles, i el vehicle elèctric permet reduir la 
dependència del petroli, emprar energies renovables i augmentar l’eficiència del 
sector elèctric; a més, és molt més econòmic. L’ús del vehicle elèctric contribuiria 
en la reducció de la contaminació de l’aire, actualment amb nivells que 
sobrepassen els establerts per garantir un ambient saludable a la ciutat.

Considera que les accions per desenvolupar el vehicle elèctric haurien de sorgir 
d’un pla estratègic i no de plans sectorials de diferents àmbits, però valora 
iniciatives com les facilitats i les bonificacions fiscals i l’existència de punts de 
recàrrega gratuïta.

Celebra que Barcelona encapçali el desplegament del vehicle elèctric en el 
context espanyol, però coincideix que cal fer-hi molt més per apropar-se a la 
realitat de països com Alemanya o França. Per exemple, caldria impulsar l’extensió 
dels punts de recàrrega amb sistemes econòmics i flexibles, com ha fet Berlín, 
promoure que tota la flota de transport públic estigués formada per vehicles 
elèctrics, i afavorir la renovació de la flota industrial i de transport de mercaderies.

En darrer lloc, agraeix l’informe presentat, manifesta el suport del seu grup a la 
plataforma LIVE, per la seva tasca de foment del vehicle elèctric, i a totes les 
iniciatives en aquest sentit, i convida el Govern a fer-hi molt més.

El Sr. Coronas celebra que el Govern comenci a prioritzar el treball en el 
desenvolupament del vehicle elèctric a Barcelona, però considera que calen més 
concrecions per poder obtenir més i millors resultats a curt i a mitjà termini.

Manifesta sorpresa pel fet que no s’aposti per una planificació estratègica pel 
que fa a la implementació del vehicle elèctric, un dels elements clau a l’hora 
d’avançar cap a un model de mobilitat més sostenible, i subratlla que perquè una 
estratègia sigui efectiva ha d’anar acompanyada d’una calendarització, d’un 
pressupost i de plans operatius, que en aquest cas han de fixar la implantació dels 
diferents tipus de vehicles elèctrics en segments estratègics, com poden ser les 
motos i les bicicletes, els vehicles de la flota municipal, els vehicles del sector de la 
distribució, els taxis, etcètera.

Considera vergonyós que només el 60% dels punts de recàrrega per a cotxe 
elèctric funcioni correctament (un 20% té deficiències i un 20% resta fora de 
servei), segons fonts usuàries. Caldria solucionar aquest problema i ampliar molt 
més la xarxa, que hauria d’incloure tots els pàrquings municipals o fins i tot edificis 
municipals, i potser convindria obrir una línia d’ajuts per a la instal·lació de punts 
de recàrrega en pàrquings i altres instal·lacions privades, i llançar una aplicació 
que informi l’usuari sobre la disponibilitat i el temps d’espera dels punts de 
recàrrega en temps real, per evitar, per exemple, que un taxista hagi de perdre 
més d’una hora de servei fent la recàrrega i esperant la dels companys mentre 
recarreguen. Caldria també implementar punts de recàrrega exclusius per a taxis o 
transport de mercaderies.

Per acabar, valora la plataforma LIVE, però subratlla que serà un bon instrument 
si és ben dinamitzada, i posa èmfasi en la necessitat de desenvolupar adientment 
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l’estratègia que ha de permetre atreure més inversions internacionals d’empreses 
que potenciïn la indústria de l’automòbil a la regió metropolitana de Barcelona, 
creant una veritable sinergia entre consum i fabricació i consolidant la ciutat com a 
nou clúster de la mobilitat sostenible en l’àmbit europeu i mundial.

El Sr. Mulleras agraeix l’informe, però observa que el que caldria és un pla amb 
mesures, pressupost i calendari concrets i adaptat al desenvolupament actual de 
les tecnologies dins l’àmbit dels vehicles elèctrics. Entén que l’Administració ha 
d’oferir ajuts per a la compra d’aquests vehicles, que contribueixen a reduir la 
contaminació, mitjançant més bonificacions fiscals, i que les mesures 
implementades per l’Ajuntament són clarament insuficients: a Barcelona ciutat, 
només 26 dels 10.000 taxis que hi ha són elèctrics (0,2%), i només 3 o 5 dels 
1.063 autobusos ho són.

D’altra banda, lamenta que el Govern municipal penalitzi, en la tarifa dels 
parquímetres, els propietaris de cotxes de més de deu o quinze anys, que tenen 
vehicles vells perquè no els han pogut canviar, i els propietaris de cotxes grans, 
com poden ser les famílies nombroses. Considera que aquestes polítiques són 
socialment regressives perquè castiguen els que no tenen diners per comprar-se 
un cotxe elèctric, inassequible per a molta gent.

La Sra. Lecha considera positiva tota acció dirigida a aconseguir un nou model 
energètic i de mobilitat més sostenible, sobretot pel que fa a la flota de vehicles 
elèctrics del transport públic, però la situació de la ciutat no es pot tractar 
únicament des del vessant de la contaminació.

D’altra banda, comenta que també els cotxes elèctrics provoquen contaminació 
amb els pneumàtics en relació amb el fregament amb l’asfalt, i subratlla la 
importància de canviar tant respecte a la contaminació com respecte a la manera 
de consumir l’energia i recuperar l’espai públic per als veïns i les veïnes, de 
manera que a banda d’apostar pel cotxe elèctric, cal reduir el nombre de cotxes.

Critica que algunes empreses que col·laboren amb la plataforma LIVE, com ara 
Seat, Volkswagen o Nissan, són empreses que han mentit i han comès frau, o un 
lobby com el RACC. També critica que les plataformes veïnals no tinguin lloc ni a 
LIVE ni a cap altre espai similar. Comenta que la situació recorda una mica el 
concepte de greenwashing més que a un compromís autèntic.

En darrer lloc, posa de manifest que l’informe parla de gas natural, quan aquest 
és un combustible fòssil, i que no especifica de quines fonts renovables provindrà 
l’energia elèctrica, si es contractarà amb empreses com Som Energia o bé 
provindrà de nuclears, per exemple.

La Sra. Vidal aclareix que la presentació d’aquest informe respon al fet que 
recentment s’ha signat la pròrroga del conveni de la plataforma LIVE, una 
plataforma molt ben utilitzada durant el mandat anterior, però que ve d’un mandat 
previ, cosa que reflecteix que en la política del vehicle elèctric històricament s’han 
fet moltes coses positives a la ciutat que cal recollir i ampliar.

Nega que hi hagi manca de concreció, ambició o passió, i subratlla que hi ha 
aparcaments bonificats al 100%, el 75% de l’impost de vehicles de tracció 
mecànica (la màxima bonificació permesa) i 300 punts de càrrega als aparcaments 
municipals.

D’altra banda, recorda que el projecte d’ordenances fiscals recull una qüestió 
molt innovadora, tot un canvi en funció del tipus de vehicle en l’aparcament en 
superfície, i demana suport al procés d’ordenances i col·laboració per fer-les 
encara més ambicioses.

La Sra. Vila pregunta si el Govern aspira a ser una ciutat avançada que lideri el 
discurs de l’autosuficiència energètica, les emissions zero i les flotes elèctriques o 
bé a ser una ciutat de tercera amb l’única obsessió d’imposar una estructura 
ferroviària del segle XX (el tramvia a la Diagonal) que hipotecarà la mobilitat de la 
ciutat i que hipotecarà també econòmicament, o una ciutat on la gran mesura de 
mobilitat sigui tancar carrers, pintar amb pintura a terra els carrers i dir que allò és 
una superilla, sense dotar els carrers de cap contingut urbanístic ni social.
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El Sr. Coronas considera que cada àrea treballa pel seu compte, quan caldria 
una estratègia conjunta basada en tres eixos: energia, indústria i consum, i 
mobilitat. D’altra banda, entén que per generar demanda, cal anar un pas 
endavant, no facilitar les infraestructures en funció de la demanda, amb la qual 
cosa s’avança molt a poc a poc, i subratlla que sobretot cal invertir en 
l’aparcament privat, que és el que acabarà determinant que la gent opti per un 
vehicle elèctric.

La Sra. Vidal agraeix les idees aportades per tots els grups —moltes de les quals 
són compartides per tothom—, com ara la de crear una taula on els grups puguin 
fer un seguiment de l’estratègia i desenvolupar-la, iniciativa que s’hauria de 
treballar els propers mesos per dur a terme una feina de continuïtat i 
d’aprofundiment.

Per acabar, assegura que Barcelona vol competir amb la resta de ciutats 
europees, i recorda a la Sra. Vila que el tramvia també és un vehicle elèctric.

Es dóna per tractat.

d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal CiU:

2. Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte del 
desenvolupament de les obres del túnel de Glòries, així com de l’estat de 
desenvolupament de les actuacions acordades en els processos de participació 
ciutadana per a la consecució dels equipaments, la urbanització del parc, el túnel 
viari entre el carrer Badajoz i la rambla del Poblenou, i la reurbanització de la Gran 
Via en aquest tram.

El Sr. Mòdol indica que aquest punt es tractarà conjuntament amb els punts 13, 
14 i 16.

El Sr. Martí posa de manifest que les obres de les Glòries, que mereixen atenció 
política, social i veïnal, són les principals obres d’enginyeria que s’estan fent a la 
ciutat.

Comenta que fa uns dies al Consell d’Administració de BIMSA, l’empresa 
municipal que impulsa, gestiona i supervisa les grans obres de la ciutat, es van 
exposar un conjunt de situacions que afecten el dia a dia de les obres i, 
especialment, unes dificultats sorgides que provocaran un endarreriment en les 
obres d’aproximadament un any i mig. Entén que el Govern municipal ha de 
complementar aquestes explicacions tècniques tot exposant les raons no 
estrictament tècniques que generen els retards en les obres, així com l’encariment 
i el sobrepreu de l’obra licitada.

Afirma que el seu grup no ha rebut respostes o no ha rebut respostes unívoques 
per part de diferents membres del Govern respecte a qüestions com la 
convocatòria de la Comissió de Seguiment, les previsions d’urbanització de la plaça 
d’acord amb el projecte de Canòpia Urbana, la construcció de tots els equipaments 
previstos, els equipaments vinculats a la cessió de sòl de la Generalitat, la 
construcció del túnel actual i del segon túnel, i la urbanització del tram de la Gran 
Via entre Badajoz i Poblenou.

En darrer lloc, insisteix que aquestes obres són un dels temes centrals de ciutat 
perquè és un tema de centralitat urbanística, pel monumental impacte econòmic 
que tenen, per les implicacions de mobilitat, i pel compromís amb el veïnat i les 
entitats. Subratlla que hi ha moltes coses a fer en els dos anys i mig que resten de 
mandat.

El Sr. Mulleras enuncia la proposició corresponent al punt número 13.

La Sra. Lecha enuncia la proposició corresponent al punt número 14.
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El Sr. Coronas formula el prec corresponent al punt número 16.

La Sra. Vidal expressa la voluntat del Govern de facilitar totes les explicacions 
oportunes amb la major concisió, exhaustivitat i claredat possible respecte d’unes 
obres de gran magnitud i complexitat —l’obra d’infraestructura més important i 
complexa que s’ha fet des de l’Ajuntament per dimensió, volum i dificultat 
tècnica—, i recorda que la majoria d’aquestes explicacions ja s’han ofert al grup de 
treball amb les associacions de veïns i al Consell d’Administració de BIMSA.

Recorda el gran consens polític i tècnic desenvolupat també arran del 
Compromís de Glòries, que ja fa molt de temps que té el suport de tots els partits, 
i subratlla que cal treballar amb aquestes premisses acordades per tots per anar 
solucionant totes les qüestions que puguin sorgir.

Assenyala que la complexitat de l’obra ha generat un retard, que puntualitza 
que és d’un any i no d’un any i mig (ja es preveia que les obres duressin sis 
mesos, de manera que el retard és d’un any), i subratlla que en l’execució d’una 
obra tan complicada com aquesta es prioritza la seguretat per sobre de les 
presses.

Recorda que l’obra es va licitar en el mandat anterior i no hi ha hagut cap 
variació respecte de la licitació ni del projecte, i remarca que l’obra s’està 
executant amb tot el rigor.

Recorda també que el Plenari ja ha aprovat el Pla especial urbanístic per a la 
concreció d’un dels equipaments, i que el disseny del parc està en fase de redacció 
del projecte executiu per part de l’equip guanyador del concurs. Subratlla que hi 
ha molts elements que estan avançant independentment dels endarreriments que 
afecten l’obra civil.

A continuació, manifesta l’abstenció del seu grup respecte a la proposició del PP, 
ja que està d’acord a convocar la Comissió de Seguiment, però no que es parli de 
sobre costos, quan l’equip tècnic ja ha explicat que no hi ha cap sobre cost; vota a 
favor de la proposició de la CUP, ja que està d’acord que es realitzi una auditoria, 
si bé no vol que quedi ombra de desconfiança respecte del treball tècnic que s’està 
fent, però entén que una visió externa pot aportar un aprofundiment i una visió 
complementària a l’hora d’executar aquestes obres, i accepta el prec d’ERC, atès 
que considera molt oportú convocar la Comissió de Seguiment.

Per acabar, cedeix la paraula al Sr. Ángel Sánchez, director de BIMSA, perquè 
expliqui el retard en l’execució des del punt de vista tècnic.

El Sr. Sánchez comença la intervenció explicitant la magnitud i complexitat de 
l’obra i, tot seguit, mostra una imatge en què s’aprecia que l’obra se centra en un 
treball en illa que permet la convivència de vehicles i vianants. Comenta que no és 
senzill treballar en illa permetent el pas de vianants fraccionat i movent la 
maquinària sense haver d’interrompre majoritàriament el trànsit.

Exposa que l’obra es distribueix en diverses voreres: la rampa de Llobregat, els 
pous u, dos i tres, i la rampa Besòs, i indica que als pous és on es farà el pas sota 
les vies ferroviàries, l’obra més complexa del túnel. Assenyala els punts on hi ha 
els túnels ferroviaris, el de metro i el de l’estació de França, i explica que cal fer 
unes pantalles que s’apuntalen i s’hi recolzen tots els serveis afectats, i que cal 
passar per sota amb el túnel mitjançant una tècnica de clavament de tubs i fer una 
estructura de pont.

A continuació, observa que abans de començar l’obra es podien preveure 
algunes coses, però no totes, tenint en compte la profunditat a què es treballa i 
que és impossible tenir coneixement d’infraestructures de fa anys, quan no existia 
cap base documental sobre aquestes.

Indica que, tenint en compte les obres fetes i les que resten per fer, es preveu 
que les obres estiguin acabades al desembre del 2018, un any després del que es 
preveia inicialment, tot i que s’espera poder escurçar el termini, sense deixar de 
garantir la seguretat i la feina ben feta.

Esmenta els elements que han fet endarrerir les obres: gran complexitat dels 
processos d’implantació, increment de la durada de les pantalles i de la durada 
dels treballs del col·lector al carrer dels Escultors Claperós, i previsió d’increment 
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de la durada de l’execució dels túnels en mina. Comenta que hi ha estructures 
ferroviàries en estat molt precari, cosa que ha requerit una cura extrema en 
passar-hi per sota.

En darrer lloc, indica que els costos coneguts actualment portaran a un cost 
sobre l’import d’adjudicació, no sobre el pressupost general de l’obra, i portaran a 
fer un modificat. Concreta que la previsió respecte a un import de licitació de 80 
milions, un valor estimat del contracte de 103, l’import adjudicat de 60, l’import 
modificat estimat de 12 i les previsions d’obra civil, acabats, freàtic, assistències 
tècniques i previsió de liquidacions donen la previsió de 97,5 milions sobre l’import 
adoptat per la Comissió de Govern de 98 milions. Actualment, doncs, l’import està 
dins de la dotació pressupostària, i s’espera finalitzar les obres el desembre del 
2018 sense cap contratemps i dintre d’aquest marc econòmic.

El Sr. Martí agraeix les explicacions del Sr. Sánchez i, tot seguit, pregunta si la 
invasió dels túnels per on passa l’AVE tècnicament va ser una cosa controlada o 
que hauria pogut portar conseqüències importants si hi passessin els AVE en el 
moment que hi havia la situació de perill.

Pregunta al Govern si tenia coneixement dels endarreriments de les obres des 
de feia mesos, tot i que no va traspassar aquesta informació a la resta de grups, i 
torna a demanar informació sobre els equipaments. Mostra un cronograma de 
l’abril del 2015, un mes abans que l’alcalde Trias deixés el govern, on hi ha els 
túnels 1 i 2, fins a la rambla del Poblenou, i els equipaments que s’havien de fer 
amb modificació del PGM o sense, així com la urbanització del pla de Canòpia 
Urbana. Indica que tot plegat acabava la tardor del 2019, mentre que els 
cronogrames facilitats ara només inclouen la construcció dels túnels o del túnel. 
Per això, pregunta pels terminis previstos per a la resta d’actuacions.

Considera que un dels problemes principals és el tramvia, que entén que també 
contribuirà a endarrerir la resta de projectes, i en demana confirmació.

Per acabar, pregunta quan es convocarà la Comissió de Seguiment.

El Sr. Alonso comença indicant que, en la seva opinió, el que succeeix a les 
Glòries és un exemple de la mala gestió global de molts governs municipals i de la 
manca d’un projecte de ciutat i de consens polític: uns governs han desfet acords 
de governs anteriors i al llarg de la història de la plaça de les Glòries s’han pres 
decisions massa personalistes que han provocat la situació actual.

Esmenta els canvis que ha experimentat el projecte de les Glòries: el primer 
projecte era l’Scalextric, amb el parc; el 1992 es va fer el tambor amb l’anella, un 
altre pas elevat amb l’aparcament, que tampoc va funcionar i es va acabar tirant a 
terra; actualment hi ha uns vials en superfície, provisionals, però que sembla que 
hi seran un temps; després es va fer un projecte amb un pas subterrani per sobre 
els túnels que havia de tenir connexió amb la Diagonal, però el projecte que s’està 
executant ara, per sota dels túnels, n’és un altre. I n’hi ha un sisè, que encara no 
es coneix, del Govern actual, en què no se sap si el túnel acabarà al carrer de 
Badajoz o a la rambla del Poblenou.

Subratlla que els perjudicats de tot aquest desgavell, amb diners públics llençats 
—el cost havia de ser de 60 milions, i ja es diu que en costarà 98— i amb 
problemes de trànsit que no es resolen, són els barcelonins, i conclou que el 
projecte, referent a l’obra possiblement més cara que s’està executant a 
Barcelona, es va contractar amb precipitació i sense haver-se treballat prou 
tècnicament. D’altra banda, comenta que el Govern s’ha trobat amb una obra a 
mig fer, amb un projecte amb què probablement no està d’acord, però que tampoc 
no sap ben bé el que vol.

Remarca que cal desencallar la situació amb transparència, responsabilitat i 
consens, i esmenta cinc accions que considera imprescindibles: convocar la 
Comissió de Seguiment de les Glòries per informar els veïns; informar clarament 
de quant costaran les obres; aclarir a què s’ha d’atribuir el sobrecost (a problemes 
tècnics imprevisibles, a una mala planificació, etc.), si se n’han de demanar 
responsabilitats i explicar si les empreses que s’han presentat al concurs i han fet 
una oferta i una baixa seran les beneficiàries de l’increment econòmic; arribar a un 
acord de ciutat sobre el projecte de les Glòries mitjançant una comissió 
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extraordinària en què el Govern, després d’haver-hi reflexionat prou, faci un 
plantejament final perquè la solució que s’aporti a les Glòries sigui permanent i no 
s’estigui canviant de criteri amb cada govern, i acabar el que està mig fet amb 
totes les garanties de seguretat —considera que BIMSA està fent un bon treball 
tècnic en aquest sentit.

El Sr. Coronas agraeix les explicacions del responsable de BIMSA, que espera 
que es completin en la Comissió de Seguiment, com es demana en el prec 
presentat, que ha estat acceptat, cosa que també agraeix. Explicita que la 
Comissió de Seguiment permetrà facilitar les explicacions oportunes amb temps i 
amb totes les dades sobre la taula.

Considera que el Govern no ho ha explicat tot, i assenyala que l’increment no és 
respecte a la licitació, sinó respecte a l’adjudicació. D’altra banda, creu —espera 
equivocar-se— que el cost acabarà sent molt més elevat —potser no s’atreveixen a 
facilitar la xifra per com és d’elevada, o potser és que no es coneix encara—, i que 
els 28 dels 30 milions d’euros que la Diputació de Barcelona destina a equipaments 
culturals i que se’n van a Glòries, se n’hi van probablement pel sobrecost.

Comenta que el Sr. Mòdol coneix bé el projecte de la plaça de les Glòries, i que 
ara se li haurà de donar la raó en la inconveniència de fer passar els túnels per 
sota dels túnels ferroviaris que hi ha ara mateix.

A continuació, esmenta que ara s’estan fent baixar els nivells d’aigua freàtica un 
metre i mig més avall encara, i recorda que en l’última comissió de seguiment, el 
febrer, el responsable de BIMSA, el Sr. Sánchez, va explicar que estaven fent una 
cosa que no s’havia fet mai, unes fotografies per satèl·lit i, si cap edifici es movia 
més de 3 mil·límetres, no hi havia problema. Assenyala que potser es podria haver 
evitat arribar a la situació actual.

En darrer lloc, pregunta si els ajustos en el temps garanteixen la seguretat de 
les obres, i manifesta l’abstenció del seu grup en la proposició del PP —inclou licitar 
la segona fase del túnel quan encara no se sap quant acabarà costant la primera 
fase— i el vot favorable a la proposició de la CUP, que vetlla per la transparència.

El Sr. Mòdol afirma que el Govern mirarà de trobar la millor solució per al 
problema existent amb una execució d’una obra a la ciutat, una obra complexa que 
s’hauria executat d’una altra manera si el Govern anterior hagués escoltat els 
tècnics.

Subratlla, però, que quan es treballa al subsòl, un àmbit ple d’infraestructures i 
per sota d’unes infraestructures ferroviàries que estan en un estat determinat, 
sorgeixen imprevistos, de manera que, encara que es puguin fer previsions, és 
molt difícil concretar un calendari, que es pot precisar més a mesura que s’avança.

Comenta que el PSC, des de l’inici del mandat ha expressat la voluntat de 
respectar els projectes, no aturar-ne cap, sinó tirar-los endavant de la millor 
manera possible. En aquest cas, es tracta d’un projecte molt important, d’una 
inversió considerable i d’uns veïns que fa molt temps que esperen.

Per acabar, posa èmfasi en la confiança en els tècnics, que entén que han 
presentat el calendari i la possible desviació econòmica més precisos que es poden 
preveure ara, i remarca que Barcelona ha demostrat en altres ocasions que és 
capaç de resoldre conflictes com aquests, i el seu grup continuarà treballant-hi.

El Sr. Mulleras agraeix el rigor i la claredat de les explicacions del Sr. Sánchez i, 
tot seguit, assegura que el retard en les obres és de 18 mesos, ja que segons el 
calendari d’execució anterior, les obres acabaven el maig del 2017, mentre que ara 
es preveu que acabin el desembre del 2018. D’altra banda, afirma que el sobrecost 
s’ha de valorar respecte a l’import adjudicat, no respecte al pressupost, i concreta 
que el sobrecost de 12 milions respecte dels 60 milions adjudicats representa un 
20% de sobrecost.

A continuació, pregunta si aquest sobrecost té relació amb els 28 milions de la 
Diputació que s’havien de destinar a projectes culturals i es van dedicar a les obres 
de les Glòries, i si tot el que succeeix amb el projecte de les Glòries farà endarrerir 
el projecte del tramvia.
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Subratlla que els veïns i comerciants de Sant Martí volen que les obres acabin al 
més aviat possible i sense retards, i que la mobilitat de Barcelona també ho 
necessita: cada dia passen 150.000 cotxes per les Glòries, un punt clau de la 
mobilitat de la ciutat.

Demana al Govern municipal que compleixi els seus compromisos, que finalitzi 
el primer túnel el maig del 2017 i immediatament després iniciï la construcció del 
segon túnel, a més que convoqui la Comissió de Seguiment per informar els veïns. 
Li demana, així mateix, que digui quines són les seves intencions i quin serà el 
sobrecost de les obres, i que deixi d’enganyar els veïns.

Critica l’opacitat amb què està tractant l’assumpte el Govern, així com que 
aquest no escolti les associacions de veïns, que abans d’arribar al govern tant 
defensava. Entén que els veïns i els comerciants sospiten que el Govern no vol 
construir el segon túnel, el que va del carrer Badajoz a la rambla del Poblenou, i 
que s’estan endarrerint les obres del primer túnel amb excuses tècniques per no 
fer-ne el segon. També pensen que s’està prioritzant la inversió en el tramvia per 
davant dels túnels i la urbanització del parc de les Glòries.

En darrer lloc, posa de manifest que des que Ada Colau és alcaldessa, no s’ha 
convocat la Comissió de Seguiment, i demana al Govern municipal que no aturi la 
licitació del segon túnel i que compleixi amb els veïns i amb la ciutat, amb qui hi 
ha un deute històric.

La Sra. Lecha manifesta sorpresa pel fet que sigui CiU qui demani aquesta 
compareixença, quan es tracta d’un projecte aprovat i licitat durant el mandat de 
CiU. Comenta que podria haver comparegut el Sr. Vives i explicar què passa amb 
les Glòries i quants diners de més costarà, així com donar explicacions sobre altres 
temes pendents al consistori.

Tot seguit, afirma que el nyap de Glòries és una seqüela més dels Jocs del 1992 
de la qual mai es parla, una obra faraònica que costarà més de 90 milions d’euros, 
inclosos els 28 de la Diputació que havien de destinar-se a Cultura.

Subratlla que l’obra pública, especialment les grans infraestructures i 
transformacions urbanístiques, ha estat històricament una de les principals fonts 
de corrupció i saqueig de les arques públiques. N’esmenta com a exemple l’AVE, en 
què la construcció de quilòmetres inútils de vies i estacions va esdevenir un negoci 
multimilionari per a les principals constructores de l’Estat.

Exposa que són les elits extractives, les mateixes que es van fer riques amb el 
saqueig del franquisme, les que han dut a terme una transferència sistemàtica i 
massiva de diners públics a butxaques privades, un saqueig constant anomenat 
capitalisme, i que l’avarícia de l’explotador mai en té prou, i és aleshores quan 
apareix la corrupció inherent al sistema, corrupció que no és cap altra cosa que el 
mateix saqueig però vulnerant les lleis que els mateixos lladres aproven. I aquí, en 
les modificacions de projectes, els imprevistos i altres deficiències no sempre 
casuals, és quan apareixen els sobrecostos, i s’entra en un terreny pantanós, amb 
partides no justificades, comissions, pagaments que no tenen res a veure amb el 
projecte, i moltes altres actuacions presents en els centenars de casos de corrupció 
que s’acumulen a l’Estat. Comenta que «l’ombra del 3% no s’esvaeix, encara que 
alguns ho vulguin ignorar».

Afirma que la situació actual de les obres de les Glòries és motiu d’alarma i 
preocupació en molts sentits, però entén que el Grup de CiU ja coneixia tots els 
problemes en el seu mandat, i troba incomprensible que un projecte d’aquesta 
magnitud no tingués en compte la fondària del túnel i altres estructures 
preexistents al subsòl.

Assegura que el retard i la modificació del projecte comportaran un increment 
del cost inicial previst, i comenta que quan els imprevistos i el sobrecost apareixen 
a l’equació, sovint la incògnita s’amaga en llocs massa foscos.

A continuació, cita el director de BIMSA, que el 15 de maig del 2009 va declarar 
en una reunió del grup de treball d’inversions de la Comissió de Seguiment: 
«L’estudi ha incorporat la completa topografia de les estructures existents, els 
serveis afectats i tots els elements de la plaça actual, de forma que aquesta 
informació recollida és integrada en els projectes constructius de redacció. L’estudi 
s’ha fet a partir de la recopilació de tota la informació existent i topografies.» Els 
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veïns van mostrar preocupació pel fet que no s’haguessin fet sondejos i el director 
va respondre: «Més endavant, segons les necessitats, es faran sondejos i tot el 
que calgui.» Pregunta si es van fer aquests sondejos, qui els va fer i com pot ser 
que no es detectessin les estructures que ara apareixen.

Exposa que fa cinc mesos BIMSA adjudicava un contracte per l’auscultació del 
nivell freàtic, i en la licitació deia: «No es disposa de dades anteriors al 
comportament quant a deformacions del terreny a l’entorn de les obres del túnel 
viari a construir sota la plaça de les Glòries.» Pregunta si és normal que aquest 
contracte es liciti en un estat tan avançat de l’obra i, en cas afirmatiu, si no es 
tindria ja el primer sobrecost de 100.000 euros de l’adjudicació.

Tot seguit, enumera els tres objectius principals de l’auditoria tècnica i 
econòmica proposada pel seu grup: determinar les deficiències del projecte d’obra 
i els estudis relacionats amb les obres de Glòries; fer una previsió econòmica de 
les conseqüències del retard i la modificació de les obres sens perjudici que, una 
vegada acabada l’obra, se’n faci una quantificació exacta, i determinar si 
l’Ajuntament de Barcelona resultarà perjudicat per les deficiències de projecció i la 
modificació de les obres i, si escau, les causes i la previsió del perjudici.

Subratlla que el que vol la ciutadania no és veure com uns acusen els altres del 
desastre, sinó que les obres s’acabin, que no costin ni un euro més del previst i 
que es depurin les responsabilitats que calgui respecte d’aquest gran despropòsit 
que fa massa anys que dura.

Per acabar, vota en contra de la proposició del PP.

El Sr. Martí demana a la regidora que doni resposta a les qüestions que ha 
plantejat, i manifesta el vot favorable a la proposició del PP i l’abstenció a la de la 
CUP.

El Sr. Alonso expressa el vot favorable del seu grup a totes dues proposicions.

El Sr. Mòdol manifesta que el PSC s’absté en la proposició del PP, vota a favor 
de la proposició de la CUP i que el govern accepta el prec d’ERC.

El Sr. Mulleras rectifica l’afirmació que la Comissió de Seguiment no s’ha 
convocat des que la Sra. Colau és alcaldessa: s’ha convocat un cop, però ella no hi 
va assistir, quan ho hauria d’haver fet per donar explicacions als veïns.

A continuació, pregunta a la regidora si es licitarà el segon túnel, tal com volen 
els veïns i els comerciants, com han expressat en plens i reunions, o bé el que està 
succeint és un estratagema per no licitar-lo atès que el Govern té altres prioritats. 
També vol saber com afecten el sobrecost i l’endarreriment de les Glòries el 
projecte del tramvia, i demana que es detalli el sobrecost, que curiosament és del 
20%, el màxim que estableix la llei per no fer concurs.

No entén que el Govern no voti a favor de la proposició del PP dient que no hi ha 
sobrecostos i, en canvi, voti a favor d’una auditoria econòmica sobre els mateixos 
costos, i insisteix que cal agilitar la construcció dels túnels i evitar els retards. 
Subratlla que si es vol, es pot: si es vol fer una obra, s’hi poden posar tots els 
recursos necessaris i fer-la en el temps previst. Remarca que, en aquest cas, els 
veïns, els comerciants i tots els barcelonins fa molts anys que ho esperen.

En darrer lloc, manifesta l’abstenció del seu grup en la proposició de la CUP.

La Sra. Vidal lamenta que es parli d’opacitat i d’excuses, i subratlla que el 
projecte s’està explicant a partir de la total solvència tècnica i d’una actitud de 
portes obertes. Especifica que el projecte s’ha explicat a tots els grups en el 
Consell d’Administració i en diverses reunions, i s’ha explicat també als veïns, que 
havien de ser els primers informats del retard, un retard que s’està produint 
perquè s’està prioritzant la seguretat, i està dins del pressupost, com ha explicat 
molt bé el director de BIMSA.

Assegura que totes les qüestions tècniques s’han posat sobre la taula amb total 
transparència, i que el Govern vol continuar avançant en els espais participatius 
que corresponen i amb una auditoria externa si és necessari.
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Agraeix, especialment al PP i a CiU, l’interès pel projecte del tramvia, un 
transport «obsolet, antic i del segle XIX», segons la regidora Vila, i assegura que no 
hi ha cap problema en relació amb aquest projecte ni amb el que representen tots 
els equipaments que s’estan treballant amb els veïns des del principi al Compromís 
de Glòries.

Per acabar, indica que el debat sobre Glòries s’ha de mantenir en el marc de 
consens que s’ha donat a la ciutat: el Compromís de Glòries fa molts anys que està 
signat, per tots els partits, i és aquí on cal avançar; sempre es poden crear i 
revisar els consensos i canviar les prioritats, però cal fer-ho en el camp de joc que 
hi ha actualment amb els veïns. Per això, demana continuar el debat a la propera 
comissió de seguiment, que es convocarà al més aviat possible.

El Sr. Mulleras diu a la Sra. Vidal que no li ha respost sobre la licitació del segon 
túnel, i demana que s’expliciti com queda cada proposició.

El Sr. Secretari indica que la proposició del PP s’aprova amb els vots favorables 
del grup proposant, C’s i CiU, el vot contrari de la CUP i les abstencions de la resta, 
i la proposició de la CUP s’aprova amb els vots favorables de tots els grups excepte 
el PP i CiU, que s’hi han abstingut.

Es dóna per tractada.

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d’acord

3. Ratificar, com a ens consorciat, l’acord adoptat per l’Assemblea General del 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en la sessió de 20 de juny de 
2016, relatiu a l’ampliació de la modificació dels seus estatuts aprovats per 
l’Assemblea General de l’entitat en la sessió de 22 de juliol de 2014, amb l’objecte 
d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa i 
d’altres modificacions adients, segons consta en l’expedient administratiu annex.

El Sr. Mòdol enuncia la proposta.

El Sr. Martí expressa el vot favorable del seu grup.

El Sr. Alonso expressa el vot favorable del seu grup, que entén que es tracta 
d’un canvi legal.

El Sr. Coronas expressa el vot favorable del seu grup.

El Sr. Mòdol expressa el vot favorable del seu grup.

El Sr. Mulleras expressa el vot favorable del seu grup.

La Sra. Lecha expressa l’abstenció del seu grup.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern municipal, CiU, C’s, 
ERC i PP i amb l’abstenció de la CUP. 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

4. Suspendre l’aprovació definitiva, de conformitat amb els articles 92.1.b del 
Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost) i 42.5 de 
la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (Llei 30/92 de 26 de novembre) del Pla especial integral i de 
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millora urbana per a l’ordenació de la parcel·la amb front als carrers de Bonaplata, 
44-52 i carrer Fontcoberta, 16-24, promogut per Bigdal 5000, SL, atesa 
l’existència de motius determinants de la suspensió de la seva aprovació, a què fa 
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a 
l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; Advertir els promotors 
del Pla, de conformitat amb l’article 92.1 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació d’aquest acord, per realitzar les activitats necessàries per 
continuar la tramitació; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat de 
l’expedient administratiu i es procedirà a l’arxiu de les actuacions; notificar el 
present acord als promotors del Pla.

El Sr. Mòdol enuncia la proposta.

El Sr. Martí expressa el vot favorable del seu grup a la suspensió de l’aprovació 
definitiva, no solament per atendre l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament de l’Ajuntament, sinó, a més, perquè de l’anàlisi de l’expedient, en el 
seu moment, tant el Grup de CiU com el Districte van expressar un conjunt 
d’observacions i de plantejaments preventius respecte que això era un expedient 
que tenia algunes mancances i que se’n podien millorar bastant els plantejaments 
generals, sobretot de preservació, de protecció de l’espai de la finca de Can 
Reventós i dels entorns, així com de les noves construccions previstes.

El Sr. Blanco expressa el vot favorable del seu grup, que entén que calen 
ajustos en l’edificabilitat i en la definició volumètrica de la parcel·la, i que es 
necessita més temps abans de l’aprovació definitiva per donar resposta a les 
al·legacions presentades pels veïns.

El Sr. Coronas expressa el vot favorable del seu grup.

El Sr. Mulleras expressa el vot favorable del seu grup.

El Sr. Mòdol expressa el vot favorable del seu grup.

La Sra. Lecha expressa el vot favorable del seu grup.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern municipal, CiU, C’s, 
ERC, PP i CUP. 

Districte de Gràcia

5. Rectificar, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’errada material 
continguda al document aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en 
sessió de 27 de maig de 2016, del Pla especial d’establiments de concurrència 
pública i altres activitats del Districte de Gràcia, d’iniciativa municipal, en el sentit 
a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que es dóna 
per reproduït a efectes de motivació; incorporar la documentació corregida al 
document definitiu del Pla.

El Sr. Mòdol enuncia la proposta.

El Sr. Martí expressa el vot favorable del seu grup.

El Sr. Blanco expressa el vot favorable del seu grup.

El Sr. Coronas expressa el vot favorable del seu grup.

El Sr. Mulleras expressa el vot contrari del seu grup.
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La Sra. Lecha expressa l’abstenció del seu grup.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern municipal, CiU, C’s i 
ERC, amb el posicionament contrari del PP i amb l’abstenció de la CUP. 

IV) Part decisòria / executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d’acord

6. Acordar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a 
realitzar en l’edifici del Gran Teatre del Liceu, a la Rambla 51-59, protegit amb el 
nivell A, corresponent als béns culturals d’interès nacional i, de conformitat amb 
l’Ordenança fiscal 2.1 per a l’any 2016, concedir a la Fundació Gran Teatre del 
Liceu una bonificació del 95% sobre la quota de l’impost de construccions, 
instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat d’obres, de 20 d’abril 
de 2016, per a la seva realització, atès que s’ajusta a allò establert en l’article 
7è.1.B1 de l’esmentada ordenança, en relació amb l’aplicació de la bonificació i 
amb la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’impost sobre instal·lacions, 
construccions i obres, que ascendeix a 5.433,70 euros, es redueix un 95%, la qual 
cosa representa una bonificació de 5.162,01 euros, quedant només obligat a pagar 
271,69 euros per aquest concepte. Donar-ne trasllat a l’institut Municipal d’Hisenda 
als efectes pertinents.

La Sra. Lecha expressa el vot contrari del seu grup, que entén que una cosa és 
la funció social, elitista, que el Gran Teatre del Liceu duu a terme a la ciutat, i una 
altra, la seva política laboral: des del 2012 està fent expedients de regulació 
d’ocupació al seu personal, i té una política laboral que vulnera totalment els drets 
dels treballadors. Considera que la bonificació que té és absolutament injusta.

El Sr. Martí expressa el vot favorable del seu grup i indica que CiU no farà cap 
referència al presumpte elitisme d’aquest equipament cultural de primer nivell i 
magnitud internacional.

La Sra. Vidal expressa el vot favorable del Govern municipal, el Sr. Martí 
expressa el vot favorable de CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el 
Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot 
favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP. S’aprova.

7. Acordar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a 
realitzar en l’edifici del Gran Teatre del Liceu, a la Rambla 51-59, protegit amb el 
nivell A, corresponent als béns culturals d’interès nacional i, de conformitat amb 
l’Ordenança fiscal 2.1 per a l’any 2016, concedir a la Fundació Gran Teatre del 
Liceu una bonificació del 95% sobre la quota de l’impost de construccions, 
instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat d’obres, en data 11 
d’abril de 2016, per a la seva realització, atès que s’ajusta a allò establert en 
l’article 7è.1.B1 de l’esmentada ordenança, en relació amb l’aplicació de la 
bonificació i amb la seva quantia. D’aquesta manera, la quota de l’impost sobre 
instal·lacions, construccions i obres, que ascendeix a 12.202,97 euros, es redueix 
un 95%, la qual cosa representa una bonificació d’11.592,82 euros, quedant 
només obligat a pagar 610,15 euros per aquest concepte. Donar-ne trasllat a 
l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

La Sra. Vidal expressa el vot favorable del Govern municipal, el Sr. Martí 
expressa el vot favorable de CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el 
Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot 
favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP. S’aprova.
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8. Acordar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 
consistents en intervenció en la façana amb mitjans auxiliars, de l’edifici del Gran 
Teatre del Liceu i porta d’accés a l’Espai Liceu, a la Rambla 51-59, protegit amb el 
nivell A, corresponent als béns culturals d’interès nacional i, de conformitat amb 
l’Ordenança fiscal 2.1 per a l’any 2016, concedir a la Fundació Gran Teatre del 
Liceu una bonificació del 95% sobre la quota de l’impost de construccions, 
instal·lacions i obres generada amb la concessió de la llicència d’obres, de data 31 
de març de 2016, per a la seva realització, atès que s’ajusta a allò establert en 
l’article 7è.1.B1 de l’esmentada ordenança, en relació amb l’aplicació de la 
bonificació i amb la seva quantia. D’aquesta manera la quota de l’impost sobre 
instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 24.377,74 euros, es redueix 
un 95%, la qual cosa representa una bonificació de 23.158,85 euros, quedant 
només obligat a pagar 1.218,89 euros per aquest concepte. Donar-ne trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

La Sra. Vidal expressa el vot favorable del Govern municipal, el Sr. Martí 
expressa el vot favorable de CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el 
Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot 
favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP. S’aprova.

9. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts socials de la societat privada 
municipal Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) amb l’objecte de 
considerar-la mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i de les 
entitats i organismes que en depenen o s’hi vinculen. Sotmetre a informació 
pública l’acord i la modificació dels estatuts per un termini de trenta dies, d’acord 
amb els articles 212.5 i 201 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals.

La Sra. Vidal expressa el vot favorable del Govern municipal, el Sr. Martí 
expressa el vot favorable de CiU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C’s, el 
Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mulleras expressa l’abstenció 
del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S’aprova.

c) Proposicions

V) Part d’impuls i control

a) Proposicions / declaracions de grup

Del Grup Municipal CiU:

10. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Deixar en mans de 
la sobirania ciutadana i veïnal el futur de la superilla Poblenou, mitjançant la 
celebració d’una consulta a tal efecte, no més enllà del febrer del 2017. 2) Que el 
Govern impulsi la constitució d’una comissió que tindrà per objectiu la fixació de la 
pregunta, la data i l’àmbit d’abast de la consulta, essent a més l’òrgan encarregat 
de supervisar el procés. 3) Que la comissió per a la consulta estarà composta per 
representació veïnal que sigui reflex de la diversitat de sensibilitats existents 
respecte a aquesta actuació i pels partits polítics amb representació al consistori.

El Sr. Martí explicita que la proposició fa referència a la implantació de la 
superilla del Poblenou, un exemple d’una equivocada acció de govern en l’àmbit de 
l’urbanisme, la mobilitat i la intervenció en l’espai públic.

Celebra que el Govern hagi obert un espai polític de debat per intentar 
consensuar el model del programa de les superilles en l’àmbit de la ciutat els 
propers anys, però entén que cal retirar la superilla del Poblenou, una prova pilot, 
perquè des de la implementació han anat augmentant la incomprensió, les 
protestes i la mobilització ciutadana de molts veïns afectats pels efectes negatius 
de la implementació d’aquesta superilla.
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Considera que no es va triar un espai adequat per a aquesta prova pilot i que la 
implementació tampoc no s’ha fet bé. Recorda que hi havia una altra proposta 
treballada que hauria pogut ser millor, i cita un tuit del Sr. Germà Bel: «Per fi 
superilla. S’han distret jugant a mapes a l’Ajuntament i en lloc de pacificació de 
trànsit han fet guetificació. Condol als residents».

Explica que la proposició vol que es plantegi una consulta ciutadana democràtica 
i transparent, que doni veu i vot a tots els veïns, tant als que hi estan a favor com 
als que hi estan en contra, i als grups polítics.

Troba que seria adient que en el futur entre tots s’intentés aprofundir en les 
consultes ciutadanes vinculants o no vinculants en funció del reglament que es 
pugui aprovar entre tots.

Clou la intervenció indicant que la comissió proposada satisfaria molta gent que 
en aquests moments està molt preocupada, i comenta que molts negocis han 
perdut el 50% de la facturació per les dificultats en l’accés a l’espai dibuixat en les 
nou illes de la superilla del Poblenou.

El Sr. Blanco posa de manifest que recórrer a una consulta ciutadana en un 
tema complex que té a veure amb una transformació urbana és un assumpte 
delicat que planteja bàsicament dos problemes: com delimitar la consulta 
territorialment (es limita a les nou illes que formen part de la superilla?, s’hi 
inclouen els edificis de l’altra banda del carrer, també afectats per l’actuació?, i la 
resta d’habitants del carrer, que ara tenen més trànsit rodat? ...) i pel que fa a les 
persones consultades (només els veïns?, també els propietaris d’edificis i solars?, i 
les persones que hi treballen? ...). Observa que una transformació urbana amb 
efectes en la mobilitat té una transcendència que supera l’àmbit d’intervenció i pot 
afectar tot el barri i tota la ciutat.

D’altra banda, indica que CiU va passar d’impulsar les superilles el mandat 
anterior a exigir l’eliminació d’aquestes restriccions al trànsit al Poblenou fa un 
mes, i a proposar una consulta ara.

Tanmateix, troba encertat fer una consulta —més endavant ja se n’establiran les 
condicions— per saber quina és realment l’opinió dels veïns sobre la intervenció.

L’opinió de C’s, molt clara, és que aquesta superilla, que ha suscitat un gran 
rebuig (ja hi ha 2.700 signatures en contra en una iniciativa a Change.org), ha 
estat un greu error i s’hauria de suprimir immediatament.

Comenta que les restriccions són molt rígides i van en contra de la flexibilitat 
pròpia de la trama Cerdà, encara que el Govern continuï insistint que l’actuació ha 
alliberat espai públic, quan a la zona no hi havia cap demanda d’alliberament 
d’espai. D’altra banda, afirma que a l’interior de l’illa central hi ha una plaça, 
Dolors Piera, abandonada per l’Ajuntament, sense urbanitzar i sense cap ús, una 
situació que C’s considera molt greu.

El Sr. Coronas afirma que ERC sempre ha estat i estarà a favor dels processos 
participatius i de consultar els veïns, i comenta que el seu grup ha entrat una 
proposta de transacció, que el Grup de CiU no ha acceptat, en la qual plantejava 
que es valorés fer la consulta en el marc de la taula que s’ha encetat per parlar de 
les superilles amb la intenció de cercar un pacte de ciutat. Diu que, pel que 
sembla, es vol fer sí o sí la consulta i es vol fer sense tenir en compte si la consulta 
ha de ser sobre un projecte que se cenyeixi al model de les superilles pactat en el 
Pla de mobilitat urbana, document aprovat per una majoria molt àmplia.

Posa de manifest que la dèria del Govern de fer processos pseudoparticipatius 
no reals, que han obviat tota la feina de participació prèvia només per dilatar els 
projectes o els processos d’implantació, se li ha girat en contra, i critica que 
s’utilitzi la participació ciutadana vulnerant-la i amb finalitats interessades o 
partidistes per bloquejar projectes de ciutat.

No entén que aquest referèndum el demani CiU, el mateix grup que va fer obres 
importants a la ciutat com la urbanització de la Diagonal o el passeig de Gràcia 
sense cap referèndum i amb protestes de col·lectius amb dificultats visuals, 
etcètera.
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Recorda que CiU ha mostrat interès pel bon desplegament de les superilles a la 
ciutat, fins i tot reivindicant la feina que ja havia fet en el mandat anterior, que 
ERC valora molt positivament.

D’altra banda, recorda també que el mateix govern ha acceptat que va cometre 
errors en el procés d’implantació. El Grup d’ERC es pregunta si cal continuar pel 
mateix camí o bé cal un canvi de direcció, i subratlla que si tothom vol, com s’ha 
manifestat, que la ciutat avanci cap a un model més sostenible, amb menys 
contaminació, menys soroll, menys trànsit, més seguretat viària i més espais per a 
la ciutadania, cal deixar d’entorpir el procés, de desoir la veu dels veïns i de posar 
en perill l’eina transformadora que pot ajudar la ciutat a assolir tots aquests 
objectius.

En darrer lloc, indica que el Sr. Guallart, anterior arquitecte municipal de CiU, 
s’ha manifestat a favor de les superilles en una entrevista, i diu al Govern que hi 
ha almenys dues associacions de veïns i veïnes del barri del Parc i la Llacuna que 
no van ser convocades a la Comissió de Seguiment de les Superilles, cosa que 
caldria solucionar.

El Sr. Mulleras subratlla que els membres de BC, que eren els grans defensors 
de la participació, s’han oblidat de la participació a l’hora d’implantar la superilla 
del Poblenou, i afirma que amb aquesta superilla, que és un error en si mateixa i 
per la manera com s’ha implementat, el Govern ha actuat precipitadament i ha 
creat problemes on no n’hi havia: s’ha dificultat a moltes persones l’accés al lloc de 
feina, i l’expulsió del cotxe del perímetre de la superilla ha afectat veïns, empreses 
i comerciants, a més dels autobusos, que han hagut de modificar el recorregut.

Posa de manifest que la superilla provoca congestió del trànsit als carrers 
perimetrals, cosa que afecta els veïns d’aquests carrers. A més, observa que 
aquesta actuació coincideix amb les obres a l’eix Pere IV, de manera que el trànsit 
es complica encara més.

Assenyala que pacificar és intentar que els cotxes tinguin una menor repercussió 
en un territori, no pas desertitzar-lo, com s’ha fet en el cas de la superilla del 
Poblenou, que ha provocat el rebuig de tothom: els que hi viuen estan enfadats 
perquè no els deixen accedir als seus domicilis; els del costat estan enfadats 
perquè tot el trànsit va cap a ells, i els veïns dels carrers perimetrals, també.

Per les raons exposades, el Grup del PP donarà suport a la proposició.

La Sra. Lecha considera que la proposició de CiU és fruit de la manca de 
propostes polítiques i de la voluntat de desgastar el Govern.

Observa que CiU no va aplicar el projecte de la superilla, sinó que es va limitar a 
dedicar un solar a gent gran i pacificar un carrer que pràcticament no tenia trànsit 
amb una participació popular dins del projecte, segons els veïns, d’escassa 
qualitat.

Indica que en el cas del Poblenou, l’opinió veïnal està molt polaritzada, i 
pregunta quina seria la consulta, si es preguntaria per un projecte per fer la ciutat 
més humana i reduir la contaminació que provoca 3.500 morts prematures i el 
trànsit; si es preguntaria per un projecte de superilles concret, etc.

Assenyala que els veïns estan preocupats per la gentrificació: quan es millora un 
entorn, els veïns pateixen per la pujada dels lloguers, perquè el comerç de 
proximitat desaparegui i perquè apareixerà el turisme, greuges que ni CiU ni PP 
expliquen mai. En aquest cas, els veïns tenen por de ser expulsats dels llocs on hi 
hagi superilles.

D’altra banda, manifesta sorpresa pel fet que CiU proposi una consulta, quan ha 
tingut nombroses ocasions de fer-ho i no ha fet, per exemple respecte a la 
regulació dels lloguers o quan el 2011 va començar a retallar els drets socials més 
bàsics, com són la sanitat i l’educació, i va provocar un veritable desastre al país. 
Subratlla que sobta aquesta suposada veneració de la sobirania popular de CiU.

El Sr. Mòdol considera que estan repetint discussions ja mantingudes, respecte 
d’una qüestió de la qual ja s’estan corregint alguns elements i sobre la qual es 
continua debatent en una comissió específica. Per això, entén que la consulta 
proposada no és necessària ni convenient, i convida els grups a reflexionar-hi i a 
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portar els beneficis i els problemes detectats amb la prova pilot a la comissió 
dedicada a les superilles per treure’n conclusions i avançar.

Explicita que el PSC no és partidari del projecte, tot i que sí que està a favor de 
provar mesures a la ciutat intentant minimitzar els impactes.

El Sr. Montaner coincideix que la consulta proposada no és adequada, si bé el 
debat és benvingut, però entén que el debat ja es produeix en la taula de treball 
específica i en la Comissió de Seguiment, on hi ha tant les persones que hi estan a 
favor com les que hi estan en contra, i que ha de servir per millorar el projecte. 
Comenta que pren nota de les associacions que no han estat convocades.

Recorda que s’estan revisant les Normes reguladores de participació ciutadana 
de Barcelona, que no estaran fins al febrer del 2017, i coincideix que seria difícil 
delimitar qui podria votar en la consulta. Indica, per exemple, que si els nens no 
poden votar, s’està deixant sense vot un col·lectiu que està a favor de les 
superilles. També seria difícil la delimitació geogràfica. En aquest sentit, comenta 
que si votés tota la ciutat, el 2014 es va aprovar per majoria un pla de mobilitat 
urbana, que s’està seguint i s’està revisant si alguna cosa s’ha aplicat malament.

Assenyala que el Pla de mobilitat urbana del 2014 es basa a reduir un 21% el 
trànsit rodat privat el 2018 a partir de la xarxa ortogonal, el transport públic de 
Barcelona i les superilles, i que, a més del Pla, s’estan seguint totes les indicacions 
de l’Agència d’Ecologia Urbana. Afirma que quan s’han comès errors, s’han 
reconegut, i informa que el 13 d’octubre, en el Consell de Barri del Poblenou, el 
Parc i la Llacuna, es van presentar els canvis que s’estan fent en tot el que no 
funciona i es pot resoldre, i es van desmentir mites com el de l’augment del trànsit 
al carrer de Tànger: des que s’ha fet la superilla (prova pilot d’urbanisme tàctic), el 
trànsit només hi ha augmentat el 2%; va augmentar el 53% perquè es va obrir 
Tànger cap a Alí Bei per sobre de Marina i per les obres de Pere IV.

El Sr. Martí explica que CiU està d’acord amb el debat sobre el model de les 
superilles, però que la implantació d’una superilla concreta al Poblenou és una 
qüestió a part, i és sobre aquesta sobre la qual tracta la proposició. Puntualitza 
que el Sr. Guallart està d’acord amb el Pla de superilles, però no amb la 
implantació de la superilla del Poblenou, que també coincideix que és un nyap.

Nega que es vulgui desgastar el Govern, afirma que CiU durant quatre anys va 
ser coresponsable de la implantació de processos participatius, i diu a la Sra. Lecha 
que l’afirmació que CiU no va fer res pel que fa a les superilles és falsa: no va 
implantar un model de superilla pilot sencer, però sí parcialment.

Agraeix la transacció de C’s i el suport d’aquest grup i del PP, i comenta que és 
curiós que aquests partits, que normalment no estan gaire d’acord amb processos 
participatius, des del punt de vista de les consultes, hagin donat suport a la 
proposició i, en canvi, a la CUP i a ERC, independentistes, ara els faci por una 
consulta ciutadana.

En darrer lloc, subratlla que l’única intenció de CiU és donar veu a tothom, i 
exposa que hi ha un col·lectiu a favor de la superilla però també dues plataformes 
ciutadanes que han nascut espontàniament que hi estan en contra, a més de 2.500 
signatures en una iniciativa de Change.org. Remarca que el seu grup vol defensar 
els interessos legítims de totes les persones que estan patint.

El Sr. Montaner troba curiós que CiU, que va governar i va defensar amb molta 
passió les superilles, ara estigui en contra d’aquesta implantació, entén que per 
qüestions partidistes.

Explica que amb l’urbanisme tàctic, un urbanisme nou, d’alguna manera el que 
es fa és temptejar, fer proves per veure què funciona i què no i poder corregir el 
que calgui. Afirma que les altres ciutats admiren Barcelona per ser capaç de fer 
aquesta prova.

Per acabar, repeteix que el Govern reconeix els seus errors, afirma que els 
serveis tècnics de l’Ajuntament treballen de valent per anar trobant les solucions 
adients, i observa que l’únic que no té solució són les mentides, com ara que a 
Tànger ha augmentat el trànsit per culpa de la superilla.
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El Sr. Montaner expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Mòdol expressa el vot 
contrari del PSC, el Sr. Martí expressa el vot favorable de CiU, el Sr. Blanco 
expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot contrari d’ERC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot 
contrari de la CUP. Es rebutja.

Del Grup Municipal C’s:

11. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el Govern impulsi 
les polítiques necessàries per reduir la generació de residus en la ciutat. Amb 
aquesta finalitat, es planteja la necessitat d’avaluar el grau de compliment del Pla 
de prevenció de residus 2012-2020, presentar les mesures de millora que es 
considerin necessàries i realitzar una campanya de comunicació específica 
coincidint amb la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

El Sr. Alonso explicita que reduir els residus significa consumir menys recursos 
naturals, que hi hagi menys contaminació i més eficiència, i caminar cap a una 
societat més sostenible i compromesa amb el medi ambient, i posa de manifest 
que tots els governs de Barcelona han pres mesures en aquest sentit, com ara el 
Pla de prevenció de residus.

Explica que C’s proposa revisar-lo, ara que s’està a la meitat del Pla i coincidint 
amb la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, atès l’increment en la 
generació de residus a la ciutat i a l’àrea metropolitana (del 2014 al 2015 se’n van 
produir 11.000 tones més), i amb la intenció de tornar a impulsar els compromisos 
que tots els grups polítics comparteixen en matèria de reducció de residus.

El Sr. Coronas manifesta el vot favorable del seu grup, que comparteix 
plenament la filosofia de la proposició i el lema que diu que «el millor residu és el 
que no es produeix», que transmet la idea que en matèria de residus la millor 
política és la de la prevenció.

Explicita que reduir residus implica reduir l’impacte ambiental, el volum de 
deixalles que acaben incinerant-se i el cost de la gestió dels residus. Observa, 
però, que les polítiques de residus i les àrees que els gestionen continuen estant 
molt centrades en la recollida i el tractament i molt poc en la prevenció, una 
tendència que s’hauria d’anar corregint els propers anys (la propera contracta de 
neteja serà una bona oportunitat per replantejar aquestes estratègies i abordar el 
debat a escala metropolitana).

Troba encertat que s’avaluï el Pla de prevenció de residus, que té l’objectiu de 
reduir un 10% els residus de la ciutat l’any 2020, i comenta que el Govern podria 
presentar el balanç de la primera meitat del Pla en la propera comissió. Indica que 
entre els anys 2008 i 2013 la generació de residus va disminuir, bàsicament a 
causa de la crisi econòmica (menys activitat econòmica, menys residus), però els 
darrers dos anys ha tornat a augmentar i entre el 2014 i el 2015 ha crescut un 
1,3%, en part com a conseqüència de la proliferació dels productes d’un sol ús, 
l’obsolescència programada de molts productes, sobretot tecnològics, i l’augment 
dels embalatges.

Pel que fa a la campanya de comunicació específica que es demana, en 
qüestiona la idoneïtat: a un mes de la celebració de la Setmana Europea per a la 
Prevenció de Residus, no hi ha prou temps per preparar una campanya efectiva, 
tret que els organitzadors ja en tinguin una de prevista. D’altra banda, per 
disminuir els residus cal un canvi més profund en els hàbits de vida i de consum, 
cal una estratègia àmplia i ambiciosa per avançar cap a un model productiu 
diferent i un consum responsable.

Conclou que la millor solució és tendir cap al residu zero, ja que com menys 
residus es generin, menys malbaratament de recursos públics i de recursos 
naturals hi haurà.

La Sra. Vila expressa el vot favorable del seu grup, que entén que 
l’Administració pública té l’obligació de planificar horitzons de millora permanents i 
constants de la societat, i que troba encertat que s’avaluïn polítiques que s’han 
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estat impulsant, en aquest cas respecte d’una qüestió molt important relacionada 
amb el dia a dia de la ciutat.

Observa que per assolir objectius com el que estableix el Pla de prevenció de 
residus 2012-2020 (reduir un 10% els residus generats a la ciutat) i cada una de 
les mesures que se’n deriven, cal que l’Administració aporti els recursos necessaris 
per poder implementar-los.

Subratlla que és important avaluar el Pla, analitzar la situació actual i comprovar 
si s’estan complint les normatives europea i del país, així com els reptes marcats 
per la Generalitat de Catalunya a través de l’agència corresponent.

El Sr. Mulleras indica que el Pla de prevenció de residus es troba en la segona de 
tres fases, la que va del 2015 al 2017 i que s’haurà de revisar l’any que ve.

Coincideix que hi ha una relació directa entre crisi econòmica i disminució de 
residus, així com entre recuperació econòmica i generació de més residus. Entén, 
però, que cal treballar per reduir la generació de residus i tendir cap al residu zero, 
situació òptima però difícil.

Considera que s’ha de treballar per fraccions, posant èmfasi en l’orgànica i el 
paper-cartró, la recollida de les quals s’ha estancat els últims mesos i fins i tot ha 
disminuït. En aquets sentit, entén que són molt importants les campanyes de 
comunicació i sensibilització i les campanyes educatives, sobretot dirigides als 
centres educatius. També caldria aprofundir en l’Agenda 21.

Per les raons exposades, el seu grup votarà a favor de la proposició.

La Sra. Lecha considera positiu que el Govern exposi els seus plans reals per a 
la reducció de residus i la millora de la recollida selectiva, atès que el model actual 
no respon en cap cas a les necessitats per respectar el medi ambient.

Assenyala que, en primer lloc, el fet que sigui molt més fàcil trobar un 
contenidor de rebuig que un contenidor de fraccions reciclables fa que sigui més 
fàcil fer-ho malament que fer-ho bé. En segon lloc, entén que l’Ajuntament no 
aboca prou recursos per conscienciar i sensibilitzar respecte a una correcta gestió 
dels residus, i els veïns i les veïnes desconeixen majoritàriament per què és 
important reduir la generació de residus, separar-los selectivament, reutilitzar-los i 
reaprofitar-los.

D’altra banda, exposa que l’Ajuntament de Barcelona dedica un 10% del 
pressupost (261 milions d’euros) a neteja i gestió de residus, un percentatge i un 
import elevadíssims tenint en compte els resultats.

Subratlla que cal plantejar un nou model de recollida de residus i posar èmfasi 
en la necessitat de generar menys residus. Remarca que cal demanar moltíssimes 
complicitats, cosa que ara per ara no s’està fent.

Expressa el suport del seu grup a la proposició de C’s, que troba, però, massa 
generalista, i tot seguit comenta que el 10% del pressupost de l’Ajuntament se 
l’estan emportant quatre grans empreses (Foment, Ferrovial, URBASER i CLD) que 
no es caracteritzen per la seva transparència, de manera que caldria replantejar-se 
—aquesta gestió acaba a finals del 2019— la remunicipalització d’aquest servei tan 
important per a la ciutat.

El Sr. Mòdol expressa el vot favorable del seu grup, que entén que la proposició 
tracta una qüestió on hi ha molt consens (com demostren el pla de prevenció de 
residus aprovat i el suport unànime d’avui) i recull molts temes amb què el PSC 
està molt d’acord.

Considera imprescindible avaluar la implantació de polítiques públiques tan 
importants com les referents a la reducció de residus per abordar les actuacions de 
futur immediat, i coincideix que cal aprofitar l’oportunitat de revisar el contracte de 
neteja per incloure-hi la innovació i les modificacions necessàries per incrementar 
la recollida selectiva, disminuir els residus i facilitar la tasca de la ciutadania.

Entén que es pot innovar més pel que fa a la transmissió de la informació, i 
afirma que es treballarà en aquest sentit. D’altra banda, recorda que el repte no és 
només de la ciutat sinó que és d’àmbit metropolità, i Barcelona hi té un paper 
important però la reflexió ha de ser global.
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El Sr. Badia expressa el vot favorable del seu grup, que coincideix en la 
necessitat de reforçar les polítiques per reduir la generació de residus i en la 
creença que, dins de la jerarquia de la gestió de residus, cal prioritzar la prevenció 
i la reducció.

Considera que cal treballar per reduir la generació de residus sobretot quan 
l’economia es recupera (fet que sovint va acompanyat d’un augment en la 
generació de residus, cosa que cal intentar evitar), d’acord amb el que estableixen 
les directives europees, que parlen de la necessitat de deslligar el creixement 
econòmic de la producció de residus.

Exposa que la recollida de matèria orgànica fa anys que està estancada. Se’n 
recull aproximadament un 36% i el 2015 se’n van recollir 118.000 kg, un valor 
similar al del 2012. A banda de la quantitat, però, cal analitzar també la qualitat, i 
en aquest cas, hi ha un volum massa alt d’impropis: una mitjana del 17% que 
arriba fins al 22% en el cas de la recollida domiciliària. Per tant, és cabdal abordar 
aquest problema. Assenyala, però, que Barcelona és de les poques capitals 
europees que recull la matèria orgànica d’origen domiciliari: ciutats com Madrid, 
Roma, Londres o Brussel·les no ho fan. L’objectiu de Barcelona, però, és 
assemblar-se a ciutats capdavanteres com Ljubljana, on es recull més del 60% 
dels residus.

A continuació, informa que com a resultat de les actuacions del Pla 
desenvolupades el 2015, d’iniciatives en les quals han participat directament més 
de 24.000 agents (escoles, empreses, associacions, entitats, etc., a més dels punts 
verds de recollida de roba, joguines, ampolles de cava, electrodomèstics, etc.), 
s’ha aconseguit una reducció de més de 2.441 tones.

Explicita que l’estratègia és anar cap al residu zero, una estratègia fonamentada 
tant en la prevenció com en la reutilització i la recollida selectiva, amb la idea 
central que el millor residu és el que no es genera, i exposa que al juliol es va fer 
una primera jornada, en el marc del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, on 
participen totes les entitats signants del Compromís ciutadà i on van ser 
convocades totes les forces polítiques, en què es van explicar les línies de treball. 
Espera que a la jornada del novembre es continuïn desenvolupant i es continuï 
debatent amb tots els grups perquè la voluntat i el compromís expressats en 
aquesta proposició permetin anar més enllà.

El Sr. Alonso observa que la reducció de la generació de residus no serà fàcil 
perquè demana la revisió d’alguns dels sistemes productius de la nostra societat, 
la modificació de costums socials, però el Govern compta amb el consens polític, 
cosa que facilitarà la feina.

Demana al Govern que aprofiti aquest consens per tirar endavant polítiques 
realment efectives i agraeix el suport de tots els grups.

El Sr. Badia expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Mòdol expressa el vot 
favorable del PSC, la Sra. Vila expressa el vot favorable de CiU, el Sr. Alonso 
expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot 
favorable de la CUP. S’aprova.

Del Grup Municipal ERC:

12. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el Govern 
municipal a: - Incorporar, a partir de l’1 de gener de 2017, criteris de gènere en la 
valoració d’adjudicació dels concursos d’urbanisme, promoguts per l’Ajuntament i 
per totes les empreses amb participació municipal. - Realitzar, en el termini de 3
mesos, un mapa dels punts negres que existeixen a la ciutat en referència a 
l’urbanisme de gènere, i establir criteris d’intervenció. - Crear, en el termini de 3 
mesos, la figura de responsable d’urbanisme de gènere per tal que pugui avaluar 
els projectes realitzats pel mateix ajuntament, els concursos i la planificació 
urbana siguin d’origen públic o privat. - Crear, en el termini de 3 mesos, un 
programa específic de formació sobre urbanisme de gènere adreçat al personal 
tècnic.
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El Sr. Coronas celebra les transaccions acordades amb els grups del Govern, 
sensibilitzat amb la qüestió de gènere, que han donat lloc a un redactat que 
permetrà fer un pas endavant important en un àmbit sobre el qual s’havien 
presentat diverses mesures però calia més concreció.

Indica que l’article 7 del capítol 2 de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles (Llei de barris) estableix que per poder accedir als fons 
el projecte ha de preveure intervencions en alguns camps d’una llista, i un d’ells, el
punt 6, parla de l’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments. 
Lamenta que aquest punt, que va donar nom a un col·lectiu de dones arquitectes 
(Col·lectiu Punt 6) que ha fet propostes i publicacions molt interessants, sigui el 
que es tingui menys en compte.

Afirma que la majoria dels espais de la ciutat tenen mancances de gènere, per 
això calen mesures de seguretat urbana, d’equitat de gènere, de conciliació de la 
vida familiar i professional i de formació. Concreta que cal tenir en compte criteris 
com ara tenir un entorn pròxim que permeti desenvolupar la vida quotidiana, la 
cura de la llar, l’oci, el treball, que tingui un teixit comercial de proximitat a prop 
dels habitatges. Cal pensar la manera com es dissenyen els barris i la ciutat, tant 
des del punt de vista públic com privat, ja que el disseny afavorirà unes condicions 
de vida o unes altres.

Observa que encara se segueixen pensant molts espais vinculant els homes a 
l’espai públic i les dones a la llar, sense tenir en compte les diferents ètnies, edats, 
religions i esferes productives: homes i dones usen els espais de manera diversa, 
però dins de cada gènere aquest ús també varia depenent de les necessitats i les 
característiques de cada persona.

Comenta que malgrat la sensibilitat del Govern amb els temes de gènere i 
malgrat les iniciatives impulsades, com la creació del Departament de 
Transversalitat de Gènere o el Pla per a la justícia de gènere, cal concreció en la 
manera de desenvolupar les mesures i en les dates d’aplicació, i evitar que tornin a 
passar coses com la que va passar en la darrera Comissió de Plenari, en què es va 
presentar una modificació de PGM, al solar del carrer de la Princesa, que no tenia 
gens en compte el criteris de gènere: un cop més, el dret d’aprofitament del sòl 
passava per davant dels drets de la ciutadania, i es destruïa patrimoni alhora que 
es creaven espais insegurs.

Per acabar, llegeix el text final de la proposició.

El Sr. Martí indica que el seu grup valora positivament la proposició en termes 
generals, tant amb el redactat inicial com amb el final, ja que vol que les dones 
siguin usuàries de ple dret de tots els espais de la ciutat amb el mateix nivell de 
seguretat i de confort que la resta de persones, i, per tant, fer la ciutat més 
democràtica i més segura. És més favorable, però, al concepte d’urbanisme 
integrador que al d’urbanisme de gènere, i entén que l’urbanisme integrador ja 
incorpora tots els elements recollits en la proposició. D’altra banda, opina que la 
formació ha de ser contínua, però que els tècnics municipals tenen prou habilitats 
per tirar endavant projectes que formin part del concepte general d’urbanisme 
integrador, perquè en termes generals la gent pugui sentir-se més còmoda i 
segura a la ciutat.

Entén que cal ser inclusiu i respectuós amb la diversitat, i garantir un espai 
públic fàcil d’utilitzar per aconseguir una ciutat més igualitària, un espai públic que 
assumeixi com a propis els nous rols d’integració social, justícia distributiva i 
respecte mediambiental, i que inclogui també la visió de gènere, però no en 
exclusivitat, sinó en una integració de l’actuació urbanística en un àmbit que és 
complex: l’urbanisme ha de ser integrador i no sectorial.

Per les raons exposades, el seu grup, que comparteix la filosofia general de la
proposició i considera positiu que s’avanci en aquesta línia, s’hi abstindrà.

El Sr. Blanco recorda que fa anys, abans que es publiqués el primer Codi 
d’accessibilitat de Catalunya, el 1995, es parlava d’eliminar barreres urbanístiques 
per adaptar la ciutat a persones «amb limitacions» o de mobilitat reduïda. Observa 
que, afortunadament, el llenguatge ha evolucionat i ara s’entén que una ciutat més 
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accessible beneficia tothom. Per això es parla d’accessibilitat universal: les millores 
urbanístiques no han de tenir com a objectiu un col·lectiu determinat, sinó millorar 
les condicions de vida del conjunt de la ciutadania.

Explica que C’s defensa un urbanisme inclusiu i considera que parlar 
d’urbanisme de gènere és fer un pas enrere. Entén que el terme respon a una 
ideologia i a una opinió, no a un fet demostrat, i el considera paternalista i fins i tot 
discriminatori, ja que assigna a la dona un paper que no ha d’acceptar 
necessàriament: no hi ha cap motiu perquè siguin les dones les que de manera 
exclusiva atenguin la llar i la canalla, facin la compra o se sentin insegures a l’espai 
públic; molts homes duen a terme aquestes tasques, i els homes també poden 
sentir-se insegurs.

Observa que la mirada femenina de la ciutat és necessària, però igual que la de 
la gent gran, els joves, les famílies, les minories culturals, els nens o les persones 
que es desplacen amb bicicleta. Subratlla que, en realitat, hi ha tantes mirades 
com persones viuen a la ciutat, i que cal que l’urbanisme respongui a totes.

Conclou que l’urbanisme ha de ser segur per a tothom, no prejutjar i no imposar 
rols predeterminats a les persones, i indica que atès que el seu grup ha intentat, 
sense èxit, transaccionar la proposició, s’hi abstindrà.

El Sr. Mulleras assenyala que el seu grup comparteix la filosofia de fons de la 
proposició, però entén que l’urbanisme ha de promoure la seguretat de tothom, no 
només d’un col·lectiu, en aquest cas, les dones, i evitar que hi hagi punts negres.

D’altra banda, entén que l’urbanisme no és l’única via per ajudar des de 
l’Administració a aconseguir una ciutat més segura, sinó que també es pot fer 
mitjançant altres mètodes i serveis.

Per això, s’hi abstindrà.

La Sra. Lecha manifesta que hi ha una evident manca d’aplicació de criteris de 
gènere en la configuració urbanística de la ciutat, i confia que el Govern sigui 
conseqüent amb les declaracions que va fer quan es va aprovar la proposició 
d’urbanisme feminista al desembre, malgrat la incorporació posterior al Govern 
d’un nou partit, i apliqui la perspectiva feminista als nous plans urbanístics, tant 
d’àmbit extern com en les edificacions de nova construcció. Recorda que la 
regidora Janet Sanz va dir que es faria una mesura de govern, de manera que 
entén que la proposició d’ERC vol donar impuls i concreció al que ja es va aprovar.

Subratlla que cal adoptar un nou model urbanístic, que no doni prioritat als 
beneficis i als interessos econòmics i als mercats, com fa el model actual, sinó a les 
necessitats de les persones. Amb aquest objectiu, la perspectiva de gènere 
redefineix l’urbanisme desenvolupat fins ara, on s’han privilegiat els espais i les 
activitats relacionades amb la producció per sobre de les tasques de cura i 
reproductives.

Indica que són molts els elements físics que generen la percepció d’inseguretat 
a les dones de la ciutat: passos de nivell sense il·luminació, espais de poca 
visibilitat, solars abandonats o sense ús, espais deteriorats o amb manca de 
manteniment... elements que provoquen que les dones no s’apropiïn dels espais 
públics. Es continua negant l’espai públic a les dones, que quan van pel carrer, a 
qualsevol hora i en qualsevol circumstància, no han de ser valentes, sinó sentir-se 
lliures i sentir l’espai públic com un àmbit de tranquil·litat i de gaudi i no de 
violència.

Puntualitza que no cal que l’Ajuntament faci un mapa de punts negres, ja que 
els col·lectius feministes de la ciutat fa molts anys que lluiten al carrer i treballen 
per millorar les condicions de vida de tothom, i tenen molt clar quin és el mapa i 
quines intervencions calen.

Considera necessària una auditoria de qualitat urbana amb perspectiva de 
gènere, on, a banda de l’Administració, les veïnes tinguin un paper central, puguin 
treballar i dir la seva, i pregunta al Govern quins compromisos vol adoptar en 
aquest àmbit.

En darrer lloc, expressa el vot favorable del seu grup i comenta que la Regidoria 
de Cicle de Vida, amb el Departament de Transversalitat de Gènere, pot contribuir 
a la formació que hauria de rebre el personal de la casa, que caldria desenvolupar 
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una proposta forta per incitar projectes autogestionats, i que el Departament de 
Transversalitat de Gènere pot assumir la funció de la figura de responsable 
d’urbanisme de gènere que es proposa crear.

El Sr. Mòdol manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que, com ha 
comentat la Sra. Lecha, ERC vol aprofundir sobre la proposició de la CUP.

Troba desencertat que es vulguin donar lliçons a ningú sobre urbanisme de 
gènere: els tècnics d’Urbanisme tenen la mateixa sensibilitat que els membres de 
la Comissió o més. Entén que no és necessari donar cap explicació a cap tècnic de 
la casa, i que el que cal és enviar un missatge a tots els ciutadans que l’urbanisme 
es preocupa per aquest tema i convidar a la reflexió.

Comenta que ja existeixen mecanismes per avançar en aquesta qüestió, i que 
s’ha creat el Departament de Transversalitat de Gènere, i indica que també hi ha 
cursos en marxa als quals alguns tècnics si volen es poden afegir, però subratlla 
que sempre ha confiat en els tècnics de la casa, que són sensibles en aquesta 
qüestió.

Observa que no es tracta de fer un curs de formació a tècnics, sinó de fer 
política i, en aquest sentit, el Govern es mostra favorable a la proposició d’ERC. 
Comenta que com sempre, no acabarien de coincidir sobre la concreció i, per tant, 
com a govern probablement no l’aplicarà en aquest sentit, però la tindrà en 
compte.

La Sra. Vidal indica que el Govern està molt d’acord amb bona part del que 
planteja la proposició, que va en la línia del que ja treballa el Govern: l’equip de 
Transversalitat de Gènere està executant la mesura de govern que implica el 
contacte amb totes les àrees del Govern per aplicar, en totes elles, les mesures 
amb visió de gènere. Explicita el vot favorable del seu grup i, tot seguit, explica 
que ja es treballa pel que fa als criteris de gènere en els concursos. Per exemple, 
s’està fent una inclusió de requisits d’igualtat de gènere en la guia per a la 
contractació pública social, i el Departament de Transversalitat s’ha incorporat a 
tots els equips de treball sobre l’espai públic i fa temps que treballa la manera 
d’incorporar els criteris en la valoració de concursos.

A continuació, agraeix la menció de la gent de Punt 6, i pel que fa a la detecció 
de punts negres, entén que és una feina que requereix temps, per això s’ha fet 
una transacció, per intentar fer la feina ben feta. Exposa que ja s’està treballant en 
marxes exploratòries i en la preparació d’eines digitals per mapejar la ciutat, i 
esmenta la incorporació d’una persona responsable amb aquestes atribucions, i
que quan es va incorporar a l’àrea el director de model urbà ja s’estaven fent 
passes en aquesta direcció.

Per acabar, explica que aquí l’urbanisme de gènere s’ocupa de veure com 
s’estan tractant les tasques reproductives i les tasques de cura a l’espai públic, les 
faci qui les faci. Explicita que la idea no és que les continuïn fent les dones.

El Sr. Coronas agraeix els vots favorables i les abstencions que fan possible 
l’aprovació de la proposició.

Entén que no té sentit discutir sobre el terme, i demana que les coses es diguin 
pel seu nom. Llegeix una definició que diu que «el gènere és la construcció social i 
cultural basada en la diferència biològica entre els sexes que assigna diferents 
capacitats, comportaments i característiques emocionals i intel·lectuals a dones i 
homes. Aquests atributs varien segons la societat i l’època històrica. A partir 
d’aquí, d’aquestes diferències biològiques, el gènere configura les relacions socials i 
de poder entre homes i dones. Són construccions socials, no són característiques 
innates de les persones i, per tant, es poden canviar».

Recorda que la Llei de barris del 2004 ja incorporava la qüestió de gènere, i 
subratlla que una ciutat més femenina, amb visió de dona, és una ciutat millor per 
a tothom.

La Sra. Vidal expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Mòdol expressa el vot 
favorable del PSC, el Sr. Martí expressa l’abstenció de CiU, el Sr. Blanco expressa 
l’abstenció de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. Mulleras 
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expressa l’abstenció del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. 
S’aprova amb el redactat següent:

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el Govern municipal 
a: 1. Dissenyar, en línia de les mesures del Pla de transversalitat de gènere de 
l’Ajuntament de Barcelona, propostes per incorporar criteris de gènere a les 
clàusules de valoració tècnica per a l’adjudicació de concursos de projectes i obres 
de l’espai urbà i equipaments, amb l’objectiu d’incloure-les des de gener de 2017, 
en tots aquells promoguts per l’Ajuntament i per totes les empreses amb 
participació municipal. 2. Realitzar, en 6 mesos, un mapa dels punts negres de la 
ciutat en referència a l’urbanisme de gènere i establir criteris d’intervenció. 3. 
Elaborar, en 6 mesos, un programa de formació en urbanisme de gènere per al 
personal tècnic municipal amb l’objectiu de millorar la planificació urbana 
incorporant aquesta perspectiva. 4. Crear o assignar, en un termini de 3 mesos, la 
figura de responsable en urbanisme de gènere, per avaluar els processos de 
l’Ajuntament, concursos, planificació urbana, pública i privada.

Del Grup Municipal PP:

13. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el Govern 
municipal a: 1) Agilitzar les obres del túnel viari de Glòries, en la mesura del 
possible, tot complint amb totes les mesures de seguretat. 2) Que es convoqui la 
Comissió de Seguiment de Glòries per tal d’informar els veïns i grups polítics dels 
sobrecostos en les obres d’execució del túnel viari de la plaça de les Glòries, i la 
raó d’aquests, i de com afectarà la mobilitat el retard de les obres del túnel. 3) 
Continuar amb tots els tràmits per a la redacció de la licitació de la segona fase del 
túnel (tram entre Badajoz i rambla del Poblenou).

(Punt tractat conjuntament amb el punt 2.)

La Sra. Vidal expressa l’abstenció de BnComú, el Sr. Mòdol expressa l’abstenció 
del PSC, el Sr. Martí expressa el vot favorable de CiU, el Sr. Alonso expressa el vot 
favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa l’abstenció d’ERC, el Sr. Mulleras 
expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP. 
S’aprova.

Del Grup Municipal CUP:

14. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que l’Ajuntament de 
Barcelona encarregui una auditoria tècnica i econòmica sobre el projecte d’obres 
de la plaça de les Glòries en relació amb les complicacions sorgides, especialment 
pel que fa a la profunditat no prevista d’un dels túnels i altres estructures 
subterrànies, així com dels avantprojectes i estudis previs, i ha de permetre 
identificar l’origen d’aquestes.

(Punt tractat conjuntament amb el punt 2.)

La Sra. Vidal expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Mòdol expressa el vot 
favorable del PSC, el Sr. Martí expressa l’abstenció de CiU, el Sr. Alonso expressa 
el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, el Sr. 
Mulleras expressa l’abstenció del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la 
CUP. S’aprova.

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal CiU:

15. Instar el Govern municipal a prendre les mesures necessàries per 
promocionar la transició cap a l’electrificació de la flota de vehicles privats de la 
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ciutat de Barcelona, incentivant fiscalment, bonificant econòmicament i 
comprometent-se a un desplegament progressiu de carregadors que pugui satisfer 
la demanda actual i futura de vehicles elèctrics, amb el ferm convenciment que 
garantir la recàrrega de manera ràpida i eficient és una manera directa de 
promocionar el traspàs de la flota privada cap a l’electrificació.

Es dóna per tractat. (Punt tractat conjuntament amb el punt 1.)

Del Grup Municipal ERC:

16. Que el Govern municipal convoqui la Comissió de Seguiment de Glòries, en 
un termini de 15 dies, per tal d’informar del retard previst en el desenvolupament 
de les obres del túnel i de la plaça de les Glòries, així com dels motius i de 
l’impacte pressupostari que pugui implicar.

Es dóna per tractat. (Punt tractat conjuntament amb el punt 2.)

d) Preguntes

Del Grup Municipal CiU:

17. Quines són les gestions dutes a terme pel Govern des d’aleshores per donar 
resposta a aquesta problemàtica i quan té prevista la creació del Centre Urbà 
d’Adopció Felina?

El Sr. Martí formula la pregunta, i recorda que el 22 d’abril en aquesta comissió 
el PSC, aleshores a l’oposició, va presentar una iniciativa, que va ser aprovada, 
sobre la necessitat que el Govern estudiés la construcció o l’impuls de la 
construcció d’un centre urbà d’adopció felina. Posa de manifest que el futur CAAC, 
a Montcada, no serà suficient per cobrir les necessitats d’acollida inicial i adopció 
posterior dels centenars de gats que hi ha a la ciutat en situació irregular, i espera 
que el PSC no hagi canviat de posició respecte d’aquest assumpte ara que és al 
govern.

El Sr. Mòdol subratlla que el PSC no canvia de criteri i, tot seguit, esmenta les 
gestions realitzades fins al moment per a l’acompliment de la proposició que va 
presentar el seu grup: a l’estiu es va posar en funcionament un espai gestionat per 
una entitat al districte de Gràcia amb el suport de l’Ajuntament, on s’acull un 
nombre reduït de gats, que està sent una bona prova pilot per redimensionar les 
necessitats d’un futur centre urbà. L’espai té el suport del CAAC pel que fa a la 
col·laboració en la cessió de gats abandonats, esterilitzar els vacunats i 
desparasitar els identificats. En aquest sentit, s’està treballant amb l’associació de 
voluntaris de gats d’aquesta entitat per dimensionar la necessitat de recursos que 
suposaria fer extensiu aquest model a altres punts de la ciutat amb més capacitat. 
Així mateix, s’ha demanat al Zoo de Barcelona que estudiï la viabilitat d’ubicar un 
espai per atendre l’acolliment i l’adopció de gats abandonats dins les seves 
instal·lacions.

Indica que és una qüestió difícil però que s’hi treballa activament.

El Sr. Martí assenyala que aquestes gestions només poden tenir un impacte molt 
limitat, i que l’experiència de Gràcia és molt petita, mentre que la problemàtica de 
la ciutat és grandiosa. Posa de manifest que hi ha centenars de gats domèstics que 
no poden ser atesos ni gestionats en colònies urbanes perquè són incompatibles 
amb la vida al carrer, i que a la ciutat hi ha molts pisos pastera de gats, que es 
troben en una situació entre anòmala, irregular i il·legal, i que contenen gats en
situacions que no són les desitjables, tot i la feina brutal i abnegada de les entitats 
gateres per tenir-los en condicions.

Entén que el problema no es pot resoldre en poc temps, però que cal fer passos 
ferms per resoldre’l en pocs anys. Per això, demana celeritat en les actuacions i 



6596 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 31 30-11-2016

 

que es treballi en contacte no solament amb un districte, per respecte a les 
entitats que treballen i pateixen i, sobretot, per la qualitat de vida dels animals.

D’altra banda, pel que fa al Zoològic, recorda que s’està desenvolupant el debat 
sobre el model de zoològic del segle XXI i cal veure com acaba tot plegat.

El Sr. Mòdol puntualitza que el diàleg no només existeix amb l’entitat de Gràcia 
sinó amb moltes altres, i subratlla que el compromís continua. Entén que en 
aquest àmbit el Govern pot comptar amb la col·laboració de CiU per tirar endavant 
al més aviat possible accions més concretes.

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal C’s:

18. S’han implantat les bonificacions per a la T-Jove anunciades pel Govern? En 
cas afirmatiu, quantes bonificacions s’han atorgat?

El Sr. Alonso formula les preguntes, que ja va plantejar al gener a l’alcaldessa, 
després que el Govern anunciés al desembre que aplicaria bonificacions a la 
targeta trimestral T-Jove per als joves d’entre 15 i 16 anys empadronats a 
Barcelona. Al gener la Sra. Colau va dir que no estava implantat però que se 
n’estaven fent les gestions.

La Sra. Vidal respon que ara sí que s’ha implantat la bonificació, tot i que no ha 
estat fàcil, ja que és una responsabilitat de l’ATM i fer accions «unilaterals» de 
l’Ajuntament de Barcelona en matèria tarifària no és fàcil perquè no hi ha el camí 
administratiu preparat per fer-ho.

Explica que l’acord al qual es va arribar amb el Grup d’ERC incloïa un criteri de 
renda per triar els adolescents beneficiats de la gratuïtat, i per a la materialització 
d’aquest acord es va incloure l’ajuda en el Fons extraordinari per a ajuts puntuals 
d’urgència social per a famílies de Barcelona amb infants o adolescents menors de 
16 anys. El fons va ser aprovat a la Comissió de Govern de Barcelona a partir de 
l’Institut Municipal de Serveis Socials, el 9 de juny, i la convocatòria d’ajuts incloïa 
una part específica per a la T-Jove bonificada, gratuïta, en el cas dels adolescents, 
específicament de 15 anys. Un cop rebudes les sol·licituds, es van començar a 
analitzar i s’han començat a repartir les targetes al col·lectiu el mes d’agost.

Comenta que encara no es pot precisar una xifra, però que se n’informarà 
properament i que, en tot cas, l’atorgament de targetes s’estendrà fins al 
novembre.

El Sr. Alonso confessa que només ha entès la resposta a mitges, i espera rebre’n 
més explicacions aviat. Posa de manifest que s’han trigat sis mesos a donar 
compliment a una promesa, i indica que esperen a veure les dades sobre el 
nombre de beneficiaris de l’ajut quan realment s’implanti —entén que encara està 
en evolució.

La Sra. Vidal insisteix que el camí administratiu per fer efectiva l’ajuda no va ser 
fàcil, i que al final es va fer a través d’una línia específica de l’Institut Municipal de 
Serveis Socials. Repeteix que aquesta línia de bonificacions es va aprovar al juny i 
es va començar a atorgar a l’agost, s’han anat analitzant les sol·licituds rebudes i 
encara no se sap exactament quantes s’han pogut repartir.

El Sr. Alonso diu que ja els facilitaran la informació.

La Sra. Vidal ho confirma.

Es dóna per tractada.

19. Quins seran els projectes i les actuacions concretes del Pla de barris que es 
finançaran amb els fons FEDER de la Unió Europea?
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El Sr. Blanco indica que Barcelona ha estat un dels 83 ajuntaments o entitats 
locals espanyols que s’han beneficiat dels fons europeus d’Estratègia del 
desenvolupament urbà sostenible (EDUSI), dins del Fons europeu de 
desenvolupament regional (FEDER), una bona notícia i un dels molts avantatges de 
formar part de la Unió Europea, que enforteix tothom.

Assenyala que els fons són unes inversions que s’inscriuen dins l’estratègia més 
general del Pla de barris, que implica una inversió municipal de 150 milions 
d’euros. Els fons representen una quantitat de 15 milions d’euros, conjuntament 
amb altres 15 que hauria d’aportar l’Ajuntament de Barcelona i que, segons s’ha 
publicat, serviran per impulsar una estratègia a quatre anys per reduir les 
desigualtats, l’atur, l’abandonament escolar i la fractura digital i per millorar el 
desenvolupament urbà i l’economia de la zona, fins molt lloables però molt 
genèrics i imprecisos. Per això, demana que s’especifiquin els projectes i les 
actuacions a què es destinaran els fons, i com es fiscalitzaran aquestes despeses, 
quins controls i condicions imposarà la Unió Europea per a la utilització dels ajuts.

El Sr. Mòdol exposa un breu resum del document que conté totes les dades 
concretes, que es facilitarà per escrit:

- Es tracta de l’EDUSI, i la inversió és de 30 milions d’euros (15 de municipals i 
15 dels fons europeus), dins del marc del FEDER.

- La metodologia emprada per definir els àmbits territorials seleccionats i per al 
seguiment i l’avaluació és la pròpia del FEDER, i encaixa dins el Pla de barris, 
hereu de la Llei de barris.

- Els barris seleccionats són els de l’eix Besòs; al districte de Nou Barris, 
Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes i Trinitat Nova; a Sant Andreu, 
Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor, i a Sant Martí, Verneda-La Pau i 
Maresme-Besòs.

- Les quatre línies d’actuació són: millorar l’ús i la qualitat de les tecnologies de 
la informació i les comunicacions i l’accés a aquestes (15% de l’import total del 
pressupost), afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors 
(25%), protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos (28%) i 
promoure la inclusió social i la lluita contra la pobresa (32%).

El Sr. Blanco agraeix que es faciliti la informació per escrit, que espera que 
concreti la destinació dels fons i les actuacions.

El Sr. Mòdol assegura que la informació que es facilitarà és absolutament 
concreta.

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal ERC:

20. Per quin motiu s’incorporà a última hora el punt de l’ordre del dia del passat 
Consell d’Administració de TMB del 22 de juny, en el qual es preveia impugnar 
l’Ordre de serveis mínims del 15 de juny i posava en entredit l’acord en fred del 
2006 signat entre TMB, FGC, CCOO, UGT i la Generalitat? En aquest sentit, quin 
calendari té previst el Govern per tal de negociar el nou conveni col·lectiu de 
Metro?

El Sr. Coronas formula les preguntes, motivades per la preocupació d’ERC 
davant el conjunt de fets que estan succeint entorn de la reelecció de la direcció de 
TMB i els representants dels treballadors, que fan pensar que, lluny de fer avançar, 
poden donar lloc a passes enrere, com en el Consell d’Administració de TMB del 
juny, en el qual s’afegia per sorpresa un punt de l’ordre del dia en el qual es 
pretenia impugnar l’acord de serveis mínims que TMB havia pactat amb els 
sindicats del Departament de Treball en cas de vaga.
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Posa de manifest que l’actuació del Govern, que, lluny de fer cap pas per 
impedir noves vagues, prepara el terreny per vulnerar el dret legítim de vaga 
donant per fet que no arribarà a cap acord, pot tenir greus conseqüències a curt i a 
mitjà termini en el servei de metro i, per tant, en el dret dels veïns i veïnes a un 
transport públic digne.

La Sra. Vidal observa que aquesta pregunta, referent a un punt de l’ordre del dia 
del consell d’administració d’una empresa de la casa, s’hauria de formular allà, 
sobretot tenint en compte que ERC hi té dos representants que a més hi treballen 
molt. D’altra banda, afirma que la decisió era pública i notòria des de molt abans 
del consell d’administració, i que fins i tot el Govern va sortir a criticar la variació 
unilateral de criteri de la Generalitat en l’assignació de serveis mínims, que, de fet, 
vulnerava un altre acord en fred.

Assenyala que ara la prioritat és signar el conveni. Després de l’assemblea 
d’ahir, entén que ambdues parts volen arribar a un acord de conveni urgentment, i 
espera que tot el camí recorregut hagi posat les bases per poder tenir un acord 
final ben aviat: ja hi ha una proposta de conveni sobre la taula i s’ha d’acabar de 
concretar, per això es continuarà dialogant amb tots els sindicats, per concretar la 
proposta i tenir un conveni al més aviat possible.

El Sr. Coronas subratlla que en aquesta comissió poden parlar de tot, com a 
representants públics que són.

Confirma que els dos membres d’ERC presents al Consell d’Administració de TMB 
són molt treballadors, i recorda que van votar en contra d’aquest punt de l’ordre 
del dia que no formava part de l’ordre del dia que s’havia convocat. Pregunta si és 
bona idea, a les portes de la negociació del conveni, incorporar un punt que deroga 
o intenta impugnar un acord que es va prendre en fred l’any 2006, quan no hi 
havia conflicte. El Grup d’ERC entén que no va ser una decisió encertada: en una 
negociació convé facilitar els camins, i aquest punt pot ser vist pels treballadors 
més aviat com una agressió.

Per acabar, afirma que el seu grup és molt conscient de la complexitat d’aquest 
conveni i dels canvis que implicarà, i s’ofereix per ajudar, en la mesura que pugui, 
a aconseguir que es formalitzi.

La Sra. Vidal agraeix la predisposició d’ERC, i entén que tots els grups 
comparteixen el desig que el conveni es resolgui satisfactòriament.

Subratlla que la proposta de conveni que hi ha sobre la taula millora 
substancialment unes condicions laborals que ja són de per si bones i motiu 
d’orgull com a empresa pública: ara mateix s’estan tancant convenis sobre el 0,5-
0,45-1% d’augment anual, com a màxim, i en aquest cas es proposa l’1% i a partir 
d’una classificació professional que a TMB mai s’ha plantejat. Indica que hi ha unes 
categories professionals prèvies a l’Estatut dels Treballadors, i que l’actualització 
d’aquestes categories també comporta un augment i tot sumat pot arribar a l’1,8% 
anual.

Agraeix també la crítica, però explica que la decisió que es va prendre va molt 
més enllà de la resolució del conveni: tots els processos judicials s’allarguen molts 
anys i fins i tot poden estar plantejats molt després que es tanqui el conveni.

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal PP:

21. Quin és el calendari previst per a la tercera i última fase que ha de 
completar la urbanització del costat mar del calaix de vies de Sants on es troba 
l’edifici de Can Vies? Sol·licitem disposar d’una còpia per escrit de la resposta que 
es doni en aquesta comissió.

El Sr. Mulleras formula la pregunta, i en recorda els antecedents: l’agost del 
2016 es van inaugurar les obres d’urbanització de la coberta d’accés ferroviari a 
l’estació de Sants, i en queda pendent la darrera fase, que s’ha de completar amb 
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la urbanització del costat mar del calaix de vies de Sants, on es troba l’edifici de 
Can Vies. Durant aquest mandat, el Grup del PP ha presentat diferents iniciatives 
relacionades amb aquesta qüestió: el setembre del 2015, per exemple, va 
preguntar quines mesures prendria l’alcaldessa per fer complir la decisió judicial 
que obliga a enderrocar Can Vies, i l’abril del 2016 es va aprovar una proposició, 
amb els vots favorables de CiU, C’s, el PP i el PSC, per promoure l’enderroc i 
executar la rampa d’accés. En la mateixa sessió, el regidor Mòdol, ara al govern, 
va dir que per entrar al Govern municipal era condició que s’enderroqués Can Vies. 
El juliol del 2016 el PP també va demanar que s’informés sobre les alternatives que 
valorava el Govern.

La Sra. Vidal entén que la insistència del PP en aquesta qüestió no respon a un 
autèntic interès per les obres sinó a qüestions partidistes.

Observa que el PP insisteix a preguntar per un punt molt concret de l’obra, quan 
hi ha moltes altres qüestions relatives a aquesta obra al barri de Sants i els veïns 
esperen tota l’obra sencera, i explica que, tal com ha expressat moltes vegades en 
aquesta comissió la tinenta d’alcalde, el futur de Can Vies i de les possibles 
modificacions puntuals del calaix de les vies de Sants es decidiran amb la 
participació i el consens de les entitats i els veïns de Sants. 

El Sr. Mulleras lamenta que no hagi contestat el regidor Mòdol.
Troba inacceptable que el Govern afirmi que encara desconeix què farà en la 

urbanització del costat mar del calaix de les vies de Sants quan les obres 
d’urbanització de la coberta es van inaugurar l’agost passat. Subratlla que els veïns 
volen saber què s’hi farà, i que el Govern està cometent una il·legalitat amb el 
planejament vigent, n’és conscient i no actua en conseqüència.

Per acabar, pregunta al Govern quines alternatives té per al projecte, i si s’estan 
complint les llicències d’obres, de venda de begudes i de concerts que s’exigeixen 
en altres monuments històrics que alguns anomenen «mones de Pasqua».

Es dóna per tractada.

22. Quines són les previsions municipals d’ús dels solars als carrers Cid 11-15 i 
Peracamps 8-16 al Raval Sud, i quin és el calendari previst? Sol·licitem disposar 
d’una còpia per escrit de la resposta que es doni en aquesta comissió.

El Sr. Mulleras agraeix la presència de la regidora de Ciutat Vella, formula la 
pregunta, i recorda que per al solar a què fa referència hi havia prevista la 
construcció d’un hotel, per a la qual cosa es va demanar llicència el 5 de juny del 
2015 amb el certificat urbanístic d’idoneïtat, de manera que no s’hi aplicava la 
moratòria que va aplicar el Govern de l’alcaldessa Colau.

La Sra. Pin li respon que, com ja sap, el solar és un solar privat de propietari 
únic, de manera que no es tracta de quin ús preveu l’Ajuntament, sinó de quin ús 
permet la normativa urbanística: el propietari del solar hi ha de promoure usos que 
s’hi ajustin. Especifica que els usos permesos en aquest cas són habitatge 
residencial, comercial, oficines, sanitari, religiós i cultural, i la normativa també 
regula tots els aspectes relatius a la volumetria. Indica que té la qualificació de 
18D.

Confirma que hi ha sol·licitada una llicència d’hotel i d’activitat, i explica que 
s’està comprovant si el planejament i el projecte s’ajusten a la legislació o si hi ha 
d’haver algun ajust.

El Sr. Mulleras insisteix que la llicència es va demanar el 5 de juny del 2015, i 
planteja si és normal trigar quinze mesos a tramitar una llicència d’activitat. Indica 
que l’endarreriment en la concessió està generant perjudicis econòmics a la 
iniciativa econòmica, i pregunta al Govern si és conscient que pot estar incorrent 
en un cas de prevaricació i pot enfrontar-se a reclamacions i indemnitzacions 
milionàries pel retard. Subratlla que el promotor té uns drets adquirits i que l’Estat 
de dret consisteix precisament en la certesa jurídica i en la protecció dels drets de 
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tothom. Pregunta per què s’està retenint aquesta llicència, i si finalment en aquest 
solar triomfarà la teoria de la regidora Pin sobre l’urbanisme i el turisme 
depredador o la teoria del regidor Mòdol sobre el fet que l’hotel és un projecte 
social que s’ha de fer a Ciutat Vella.

La Sra. Pin confirma que no es triga quinze mesos a tramitar una llicència, però 
aclareix que l’actuació del Govern respon precisament a la voluntat d’actuar amb 
responsabilitat, i en cap cas amb prevaricació: s’ha demanat al propietari que 
esmeni les deficiències de la sol·licitud i s’ha comprovat que el planejament 
s’ajusta a la legalitat.

D’altra banda, comenta que l’ús del solar no respondrà als desitjos d’ella o del 
Sr. Mòdol, sinó a la legalitat, com s’intenta que succeeixi en absolutament totes les 
zones de la ciutat.

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal CUP:

23. En quin estat estan les converses entre les tres parts, quins espais afecten, 
quines contraprestacions econòmiques hi podria haver i si l’Ajuntament s’ha 
plantejat l’adquisició com ho revertirà en el districte donada la problemàtica de 
manca d’equipaments i zona verda.

La Sra. Lecha formula la pregunta, i subratlla que a l’Esquerra de l’Eixample hi 
ha manca d’equipaments i d’espais verds, així com un índex de contaminació 
elevat. D’altra banda, recorda que l’any passat es va inaugurar un parc a l’espai de 
Germanetes, on s’han de construir una sèrie d’equipaments.

El Sr. Mòdol confirma que a l’espai conegut com «Germanetes» hi ha un 
planejament urbanístic vigent que preveu la construcció d’un conjunt 
d’equipaments i de zones verdes, molt necessaris per a aquesta zona de
l’Eixample, i recorda que aquest mateix mandat hi va haver un acord al Plenari del 
Districte que ratifica el compliment i l’execució del planejament.

Exposa que es tracta d’un espai públic interior d’illa amb accés des dels carrers 
de Viladomat i de Comte Borrell i que, entre altres elements, es preveu la 
construcció d’un IES i de dues promocions d’habitatge dotacional amb equipament 
a la planta baixa, una escola bressol i un espai per a gent gran, les dues parts en 
fase de projecte executiu actualment.

Comenta que davant l’escenari de no-execució immediata del planejament es va 
decidir fa anys incorporar una part de Germanetes al Pla BUITS, el jardí on es 
preveia desenvolupar provisionalment projectes per part d’entitats i col·lectius en 
propietats municipals que no havien de tenir un desenvolupament immediat, i 
puntualitza que no s’ha de confondre aquest estat provisional de l’espai amb 
l’objectiu final, que és que l’Eixample pugui gaudir de tots els equipaments 
previstos en el planejament. Subratlla que l’objectiu del Govern és l’execució de la 
legalitat vigent i del planejament vigent, de manera que, mentre no es canviï, es 
treballa en aquesta línia.

Confirma que existeixen negociacions amb el Clínic i la Diputació referents al 
solar de Provença i espais de l’Escola Industrial. Especifica que al solar del Clínic hi 
ha prevista la construcció d’un equipament sanitari, la localització definitiva de la 
caserna de bombers de l’Eixample, d’acord amb el conveni signat, i això ha de 
donar solució a la sentència del contenciós sobre la caserna provisional del parc de 
Joan Miró. En aquest sentit, s’està requerint a l’Hospital Clínic l’execució del 
conveni des de la primera tinença d’alcaldia, que és qui ha de donar compliment a 
aquesta execució.

En darrer lloc, indica que actualment s’ha fet un ús a precari d’urbanització 
provisional de part del solar i la resta s’utilitza com a zona d’emmagatzematge de
material de les obres de la plaça Duran i Reynals.

La Sra. Lecha manifesta certa perplexitat davant la resposta.
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Es dóna per tractada.

24. Un cop finalitzada la contractació del servei de conservació de les jardineres, 
quines seran les accions a dur a terme quant a retornar al model de gestió i 
execució directa, amb personal propi, del manteniment d’aquesta zona?

La Sra. Lecha recorda que Parcs i Jardins està declarat com a servei essencial i, 
per tant, es troba en fase de convocar places de treball per compensar jubilacions, 
etc., i recorda també que la Sra. Sanz va informar que no s’havien creat noves 
externalitzacions, que les que s’havien creat eren o bé continuacions o pròrrogues 
executades, i que totes les que finalitzessin passarien a una fase d’integració dins 
de Parcs i Jardins.

Exposa que hi ha els treballadors i treballadores dels centres d’inserció laboral 
(12 persones repartides en dues empreses) que ara acaben tot el procés 
d’externalització, de manera que o es licita de nou o passen a integrar-se dins de 
Parcs i Jardins. Considera que aquestes persones, que fa anys que cuiden les 
jardineres, podrien formar part del personal de Parcs i Jardins.

Per acabar, formula la pregunta.

La Sra. Vidal expressa el compromís ferm de BC per aconseguir que els serveis 
de la ciutat proporcionats a partir de l’Ajuntament es portin a terme amb el màxim 
nivell de qualitat i amb les millors condicions possibles del personal. Puntualitza, 
però, que per complir aquesta premissa no hi ha un únic model de gestió. D’altra 
banda, comenta que cal aprofitar l’enorme capacitat d’incidència de l’Ajuntament 
sobre el mercat privat. Considera que no seria bon senyal que l’única manera de 
garantir condicions laborals justes i lluitar contra la precarietat fos mitjançant les 
condicions laborals que ofereix l’Administració.

Tanmateix, entén que els darrers anys hi ha hagut massa processos 
d’externalització i privatització en molts àmbits estratègics, motiu pel qual BC es 
va proposar revertir-los sempre que fos possible, com està fent (PIAD, SARA, 
etc.).

Indica que en el cas pel qual es demana, la remunicipalització del servei no es 
considera prioritària, i observa que igualment es pot avançar en la garantia de 
serveis de qualitat i condicions laborals dignes. Per això, es treballa en les guies de 
contractació social i de compra ambiental.

Explica que es treballa per reforçar el personal de Parcs i Jardins deixant 
d’amortitzar jubilacions i baixes i altres serveis garantint que les contractacions es 
portin a terme en les millors condicions possibles, i observa que a l’hora de fer 
remunicipalitzacions no hi ha una recepta única, sinó que cal estudiar cada cas 
individualment mitjançant anàlisis que permetin trobar la manera d’implementar 
una millora efectiva del servei, cosa que sol comportar mesos de treball.

En darrer lloc, comenta que cal disposar d’una taula de treball, com es va 
informar en l’anterior Plenari, i aquí se’n facilitarà tota la informació i es podran 
debatre tots aquests temes.

La Sra. Lecha considera que la Sra. Vidal ha contestat des d’una perspectiva 
equivocada, perquè es tracta d’un servei ja declarat essencial en el qual es farà 
una distinció entre les dotze persones que vénen d’un centre d’inserció, que estan 
externalitzades en un servei declarat essencial ja a la ciutat, i les que estaran 
internalitzades. Considera que aquest plantejament és greu.

D’altra banda, pel que fa a les licitacions, observa que l’Ajuntament no té 
capacitat per lluitar perquè han guanyat licitacions empreses que presenten 
respostes al plec de licitacions que després tothom sap que no compleixen.

Es dóna per tractada.

e) Seguiment proposicions / declaracions de grup

Del Grup Municipal CiU:
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25. Que el Govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la proposició 
aprovada a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de 20 d’abril de 2016, 
amb el contingut següent: La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 
Instar el Govern municipal a l’aprovació d’un pla director de la plaça d’Espanya que 
consideri la pacificació del trànsit, la recuperació i renaturalització de les voreres 
per a ús ciutadà i la possible recuperació de l’espai central per a gaudi ciutadà, en 
el termini de quatre mesos. Integració dels carrils bici en l’esquema dels carrils bici 
en l’esquema de mobilitat de la plaça d’Espanya, prioritzant la seguretat dels 
ciclistes i els vianants. Consensuar el Pla director amb els districtes afectats així 
com amb les associacions veïnals i el teixit comercial de la zona.

El Sr. Martí enuncia la proposició de la qual demana seguiment.

La Sra. Vidal explica que de moment es treballa en l’àmbit tècnic, i comenta que 
la configuració especial de la plaça d’Espanya fa necessària la col·laboració de 
diferents departaments i districtes (Departament de Projectes Urbans, Districte de 
Sants-Montjuïc, Districte de l’Eixample i coordinació de la Gerència de Mobilitat i 
d’Infraestructures).

Exposa que s’ha constituït un grup de treball per establir uns criteris per 
elaborar una primera proposta tècnica de reurbanització de la plaça, i s’han 
establert criteris d’encaix entre els nombrosos projectes que hi conflueixen: els 
extrems del Paral·lel, l’encaix de Creu Coberta, on els comerciants volen tenir una 
connexió amb més espai a la plaça, la reforma de la mateixa plaça, i els extrems 
de Gran Via. Explicita que posar en comú tot això, donar coherència formal a la 
plaça i racionalitzar els fluxos de mobilitat i d’activitat no és gens fàcil, però s’hi 
està treballant. 

Tot seguit, enumera els criteris tècnics: dotar de més amplitud els espais de 
vianants i millorar els passos de vianants; la continuïtat dels diferents itineraris 
ciclistes amb un nou carril bici; la revisió de la ubicació de les parades d’autobús 
per facilitar els intercanvis, a més en el marc de la nova xarxa; que hi hagi 
coherència i autonomia en el disseny de la plaça, a més de tota una qüestió 
patrimonial i històrica dels diferents autors que hi són presents (Puig i Cadafalch, 
Rubió i Tudurí), i les qüestions de plantació d’arbrat.

Per acabar, indica que cal fer un veritable intercanviador de vianants que 
connecti de manera intuïtiva els diferents eixos que hi conflueixen, i que el Govern 
considera que, si bé encara s’estan fent els treballs tècnics, s’estarà en condicions 
de sortir en els propers mesos, amb la participació necessària dels comerciants i 
dels veïns de la zona.

El Sr. Martí agraeix la informació i afirma que el seu grup entén que la 
complexitat del projecte requereix uns estudis tècnics previs molt aprofundits i un 
procés participatiu posterior, però observa que ja han passat sis mesos des que es 
va aprovar la proposició, de manera que si ara es parla d’uns mesos més, hi haurà 
passat un any. Afirma que la situació requereix solucions urgents, per la confusió i 
els perills a què actualment estan exposats vianants, ciclistes i usuaris de vehicles, 
i per això demana que s’accelerin els treballs tècnics per poder iniciar al més aviat 
possible la fase de participació amb les associacions de veïns i els comerciants. 
Comenta que hi ha molta gent pendent de les decisions municipals, i que espera 
que qui tant defensa la participació no sigui al final qui menys opció a participar 
dóna.

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal PP:

26. Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 
l’estat d’execució del prec M1519/4222, acceptat en la sessió de 21 de setembre 
de 2016: Instar el Govern municipal que se’ns entreguin en el marc d’aquesta 
Comissió tots els informes de Bombers sobre seguretat i evacuació del Mercat de la 
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Boqueria des de l’any 2011 (inclòs) que han estat tinguts en compte per a 
l’ordenació de les seves terrasses, i a presentar una proposta de distribució prèvia 
o ordenació singular de terrasses dels porxos de la Boqueria consensuada amb els 
veïns i comerciants de la zona, en un termini màxim d’un mes.

El Sr. Mulleras agraeix la presència de la regidora de Ciutat Vella i formula el 
prec del qual demana seguiment, ja que el seu grup no té constància que s’hi hagi 
donat compliment: ni el seu grup ha rebut els informes sol·licitats ni els 
comerciants han vist cap projecte sobre l’ordenació de les terrasses.

La Sra. Pin explica que es pensaven facilitar tots els informes amb la presentació 
del Pla d’evacuació i urgències, que s’està acabant de redactar. Entén que és millor 
lliurar-ho tot junt, però s’ofereix per facilitar abans els dels anys anteriors.

A continuació, recorda que del 27 de setembre al 18 d’octubre s’han fet les 
sessions de treball sobre l’ordenació de terrasses de l’entorn de la Boqueria, en 
què han participat restauradors i veïns, i a partir de les seves aportacions s’ha fet 
un dibuix que ha de passar els tràmits de qualsevol ordenació singular: passar per 
la Comissió Tècnica de Terrasses, el tràmit d’exposició, el període d’exposició 
pública i l’aprovació definitiva a la Comissió de Govern.

El Sr. Mulleras indica que el seu grup prefereix rebre de seguida els informes 
disponibles, i comenta que fa temps que esperava l’ordenació de les terrasses, 
però no hi havia cap proposta inicial, que era el que demanava que s’enllestís 
durant aquest mes. D’altra banda, explica que van demanar els informes 
d’evacuació perquè quan es van retirar les terrasses a l’estiu es va dir que la 
retirada estava motivada per aquests informes.

Critica que l’ordenació de les terrasses es faci conjuntament (porxos més 
interior del mercat), així com que es discrimini entre paradistes amb dret a 
terrassa i paradistes sense dret, cosa que provoca enfrontaments, que entén que 
l’Ajuntament ha d’evitar.

Per acabar, insta el Govern a presentar, en el Plenari de Ciutat Vella de demà, 
una proposta de consens amb els comerciants que tingui en compte les seves 
propostes, així com les del Grup del PP, per solucionar el problema de l’ordenació 
de les terrasses a la Boqueria.

La Sra. Pin puntualitza que el Govern no discrimina entre els que tenen dret a 
terrassa i els que no, sinó que n’hi ha que hi tenen dret perquè compleixen els 
requisits que estableix la normativa, i d’altres que no.

Observa que l’ordenació conjunta permet precisament evitar les diferències, 
objectivar i tractar tothom per igual.

Pel que fa a la presentació d’una proposta, recorda que el Grup de C’s va 
demanar —i es va aprovar unànimement— que es fessin els dibuixos de totes les 
ordenacions singulars i prèvies abans del Nadal del 2016, cosa que s’ha fet. 
Repeteix que ara la proposta ha d’anar a aprovació inicial i després a aprovació 
definitiva.

Es dóna per tractada.

VI) Mocions

VII) Declaració institucional

27. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que l’Ajuntament de 
Barcelona expressa la voluntat de contribuir a garantir la qualitat arquitectònica de 
la seva ciutat, com a part fonamental del dret de la ciutadania a un entorn urbà de 
qualitat on poder desenvolupar el seu projecte vital. L’Ajuntament de Barcelona 
dóna ple suport a la tramitació de la Llei de l’arquitectura promoguda pel 
Parlament de Catalunya, per debatre i incorporar les millores que es considerin 
necessàries, en el seu objectiu de posar en valor l’interès públic de l’arquitectura, 
assegurar-ne la preservació com a patrimoni cultural i social, així com distingir-la 
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com a bé fonamental per garantir el benestar de les persones i la cohesió social. 
L’Ajuntament de Barcelona expressa el seu agraïment i reconeixement als diferents 
col·lectius, organismes, institucions i professionals que amb la seva tasca han 
contribuït a millorar la qualitat arquitectònica de la ciutat.

La Sra. Lecha indica que la CUP no entén que es plantegi una declaració 
institucional sobre una llei que encara no s’ha aprovat, i, per tant, que es doni 
suport a cegues a una llei que s’ha de treballar al Parlament.

El Sr. Mòdol puntualitza que es dóna suport a la tramitació de la llei, no a la llei 
en si mateixa. Tot seguit, llegeix la declaració.

La Sra. Vidal expressa el vot favorable del Govern municipal, el Sr. Mòdol 
expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Martí expressa el vot favorable de CiU, el 
Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC i el Sr. Mulleras expressa el vot 
favorable del PP. S’aprova la declaració institucional que ha estat llegida pel Sr. 
Mòdol amb els vots a favor que s’han fet constar.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 
20.14 h.
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Acords 
Acords de les sessions del mes de novembre de 2016

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

Sessió de 15 de novembre de 2016.

Part d’impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grup

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

Del Grup Municipal de CiU:

1. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal presenti 
un calendari per tal que en les successives comissions faci el rendiment de 
comptes dels diferents Plans, Mesures i Programes que estant en marxa a l'àrea de 
Comerç, de Consum i de Mercats: - Pla estratègic de mercats 2015-2025. - Pla 
d'impuls i suport al comerç de Barcelona. - Pla de suport al comerç emblemàtic. -
Pla de suport al comerç cultural de proximitat. - Pla de suport al comerç per pal·liar 
pèrdues en els eixos comercials i/o mercats a causa de manifestacions aldarulls o 
altres esdeveniments. - Plans de comerç de districte (a fer rendiment als districtes 
respectius). - Mesura de govern de càpsules formatives als districtes. - Mesura de 
govern de suport al comerç per obres de llarga durada. - Mesura de govern de 
suport als establiments propers a grans superfícies.

Del Grup Municipal de C’s:

2. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el Govern municipal 
desenvolupi una campanya de suport a la dinamització del comerç de la ciutat, 
durant la campanya de Nadal, amb la finalitat d'afavorir la seva activitat durant 
aquesta temporada i contribuir a la seva sostenibilitat econòmica i la dels llocs de 
treball que genera. Aquesta campanya ha de tenir com a objectius: el suport 
específic al comerç de proximitat, en especial al que està situat a l'entorn de les 
grans superfícies, i la desestacionalització de l'activitat turística, que es redueix de 
forma considerable durant aquests mesos. Les principals mesures que ha 
d'incloure són: - El reforç de la il·luminació dels carrers. - Una campanya de 
promoció del comerç de proximitat durant el període de compres nadalenques als 
diferents mitjans de comunicació. - Manteniment i impuls de la senyalització a les 
zones comercials.

Del Grup Municipal d’ERC:

3. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 
Facilitar la reubicació dels paradistes del Mercat Dominical de Sant Antoni al 
perímetre del Mercat de Sant Antoni, un cop finalitzi la seva reforma, amb el 
mateix espai del què disposen actualment a la carpa del carrer Compte d'Urgell, 
per tal de garantir la cabuda de tots els paradistes i preveure el creixement del 
mercat dominical en el futur.

Del Grup Municipal de la CUP:

4. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar a l'Ajuntament de Barcelona, 
al consorci públic-privat Turisme de Barcelona, al Gremi d'Hotels de Barcelona i a 
la Generalitat de Catalunya segons les seves competències a: - Mantenir les 
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mateixes condicions laborals i salarials per a totes les treballadores cambreres de 
pis en cada centre de treball, estiguin en plantilla, subcontractades, en pràctiques, 
eventuals, fixes o fixes discontinues. Aturar i revertir la subcontractació. S'han de 
respectar les mateixes condicions, que siguin equiparables al Conveni d'Hostaleria, 
donat que les cambreres de pis externalitzades -i altres professionals del sector 
externalitzats- venen perdent el 40% del sou quan se'ls treu del conveni que els 
correspon. A més perden drets com tenir dos dies de festa consecutius setmanals. 
També perden el calendari laboral (saber amb anticipació quins dies treballaran per 
poder conciliar i en general fer plans de vida fora de la feina). - Vigilar en matèria 
d'ergonomia que la carrega de treball per a les cambreres de pisos sigui adequada, 
de manera que el nombre màxim d'habitacions i apartaments, entre d'altres, no 
suposi un dany per a la salut de les treballadores, així com la utilització de carro 
que alleugera el pes i evita realitzar molts viatges i que, en hotels de luxe, no 
s'utilitza per que "el carro fa lleig". - Realitzar un estudi en matèria de salut 
laboral, sobre l'ergonomia dels establiments d'hostaleria a la nostra ciutat, per 
poder posar mesures necessàries per a que les cambreres de pisos puguin realitzar 
la seva feina dignament. A més, tenint en compte que la categoria de cambreres 
de pis és una professió predominantment femenina es tindrà en compte la 
perspectiva de gener en totes les accions que es vagin desenvolupant. Aquest 
estudis ergonòmics no poden ser realitzats o contractats pel propi hotel, donat que 
es perd objectivitat. L'administració pública corresponent hauria de fer-se càrrec 
per mantenir una imparcialitat enfront dels interessos de la patronal. - Augmentar 
el nombre d'inspectors de treball per a poder realitzar una tasca d'inspeccions 
necessàries, suficients i no de manera esporàdica, amb plans sectorials i sostinguts 
en el temps. - Que es trametin aquests acords a Turisme de Barcelona al Gremi 
d'Hotels de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya i a l'Associació Las Kellys 
(http://lasKellys.org) amb la presència a Barcelona i proposants d'aquests 
reivindicacions exposades a la proposició. 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, 

Sessió de 15 de novembre de 2016.

Part d’impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grup

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

Del Grup Municipal de CiU:

1. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern Municipal a 
què elabori un nou Pla d'Equipaments Juvenils 2016-2023 establint un calendari 
tant de participació, amb els diferents agents implicats (entre ells el CJB i els
Grups Municipals), com d'execució; i a què aquest Pla es porti a aprovació del 
Plenari en el termini de 6 mesos.

Del Grup Municipal de C’s:

2. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que en el termini de 3 
mesos el Govern municipal, en coordinació amb l'ICUB i Drets Socials presenti un 
conjunt de mesures que contribueixen decididament a garantir l'accés a la cultura 
a les persones en risc d'exclusió social. Entre aquestes mesures han de figurar 
iniciatives que proporcionin entrades a un preu assequible per assistir a les 
diferents activitats culturals de la nostra ciutat.
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Del Grup Municipal d’ERC:

3. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 
municipal a: 1.- Dins del primer semestre del 2017, i en el marc del MIEM (Mapa 
d'instal·lacions d'esports municipal) que està elaborant el Govern municipal es 
presenti una relació dels Centres educatius susceptibles de ser utilitzats per a la 
pràctica esportiva dels clubs de la ciutat. 2.- Que el Govern municipal es 
comprometi amb el manteniment i l'adequació d'aquests espais públics per a la 
seva utilització i gaudi ple per part de centres educatius, clubs, entitats esportives i 
ciutadania. 3.- Que el Govern municipal es comprometi a vetllar per la 
compatibilitat amb l'activitat lectiva, i principal, dels centres educatius alhora que 
vetlli per fer rendible pel retorn social les instal·lacions aptes per l'ús esportius als 
centres.

Del Grup Municipal de la CUP:

4. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1.- Que el Govern 
municipal vetlli per garantir l'art al carrer com a forma de llibertat d'expressió amb 
totes les seves expressions. 2.- Reconèixer i garantir en els seus marcs regulatius 
de l'espai, l'art al carrer com a ús comú general; explicitant-lo en els marcs 
necessaris.3.- Garantir la participació d'artistes i veïns en l'elaboració de les 
normatives que els afectin, apostant per l'autogestió dels seus espais.

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 
SEGURETAT I PREVENCIÓ, 

Sessió de 16 de novembre de 2016.

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

1. Prorrogar el contracte que té per objecte el manteniment d'elements 
constructius i instal·lacions dels edificis adscrits als Districtes i gerències de 
l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2015-2016, en virtut del que estableix l'art. 
303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la clàusula 3 del PCAP de 
l'esmentat contracte, des de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, 
segons compareixences signades per les empreses adjudicatàries; i modificar el 
contracte, en el sentit d’ampliar la seva quantia, en virtut del que preveu la 
clàusula 20 del PCAP de l’esmentat contracte i l’article 105 del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, en atenció a les raons indicades als informes de 27 
i 29 de setembre de 2016 del Cap del Departament de Manteniment i Neteja, i 
segons compareixences signades per les empreses adjudicatàries. Ampliar 
l'autorització i disposició de despesa, amb càrrec als Pressupost/os i Partida/es 
indicades en les relacions comptables annexes a aquest mateix document i 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s, per un import global de 9.573.288,75 euros (IVA inclòs), per 
l’exercici 2017 i per tal de donar cobertura a la pròrroga; i per un import global 
d'1.462.342,23 euros IVA inclòs, per l’exercici 2016, per tal de donar cobertura a 
la modificació contractual, amb el següent desglossament: Lot 1, contracte núm. 
14005729 - Gerències de Recursos, Recursos Humans i Districte de Nou Barris, 
adjudicat a Imesapi NIF A28010478, per un import de 2.012.765,04 euros (IVA 
inclòs) corresponents a la pròrroga i 200.000,00 euros (iva al 21% inclòs) 
corresponents a la modificació contractual. Lot 2, contracte núm. 14005730 -
Gerències de Drets Socials i Prevenció, Seguretat i Mobilitat, adjudicat a Imesapi 
NIF A28010478, per un import d'1.815.117,94 euros (IVA inclòs) corresponents a 
la pròrroga i 454.638,96 euros (IVA inclòs) corresponents a la modificació 
contractual. Lot 3, contracte núm. 14005731 - Districtes de Ciutat Vella i Sarrià-
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Sant Gervasi, adjudicat a UTE Faus-Miatec Mant. Edif. LOT 3 NIF U66421553, per 
un import de 886.881,04 euros (IVA inclòs) corresponents a la pròrroga i 
174.330,27 corresponents a la modificació contractual. Lot 4, contracte núm. 
14005738 - Districtes d’Eixample i Horta-Guinardó, adjudicat a Constraula 
Enginyeria i Obres SAU NIF A58142639, per un import d'1.295.708,25 euros (IVA 
inclòs) corresponents a la pròrroga. Lot 5, contracte núm. 14005739 - Districte de 
Sants-Montjuïc i Gerència d’Ecologia Urbana, adjudicat a UTE Constraula - Aldago 
Manten. Edificis LOT 5 NIF U66424086, per un import de 894.866,55€ (IVA inclòs) 
corresponents a la pròrroga i 241.573,00 euros (IVA inclòs) corresponents a la 
modificació contractual. Lot 6, contracte núm. 14005740 - Districtes de les Corts i 
Gràcia, adjudicat a Servicios e Instalaciones Aldago, SL NIF B61563169, per un 
import de 763.999,91 euros (IVA inclòs) corresponents a la pròrroga i 125.800,00 
euros (IVA inclòs) corresponents a la modificació contractual. Lot 7, contracte 
núm. 14005741 - Lot 7: Districte de Sant Andreu i Sant Martí, adjudicat a UTE 
Constraula - Aldago Manten. Edificis LOT 7 NIF U66424151, per un import 
d'1.903.950,02 euros (IVA inclòs) corresponents a la pròrroga i 266.000,00 euros 
(IVA inclòs) corresponents a la modificació contractual. Requerir les empreses 
adjudicatàries per tal que en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar de 
l'endemà de la notificació d'aquesta resolució, facin efectives mitjançant l’ingrés a 
la Tresoreria municipal, en metàl·lic, les aportacions per al suport “hot line” i el 
manteniment tant correctiu com evolutiu de l’aplicació informàtica de connexió 
entre els Districtes, Gerències Municipals i l’Institut Municipal d’Informàtica que 
preveu la clàusula 19 apartat e) del Plec de Clàusules Administratives i que 
correspon al 0,06% de la dotació pressupostària de la pròrroga i que correspon a 
les següent quantitats: Lot 1: 998,07 euros; Lot 2: 900,06 euros; Lot 3: 439,78 
euros; Lot 4: 642,50 euros; Lot 5: 443,74 euros; Lot 6: 378,84; Lot 7: 944,11 
euros; reajustin la garantia definitiva per una quantia corresponent al 5% de 
l’import net de l’ampliació efectuada mitjançant ingrés a la Tresoreria Municipal de 
les següents quantitats: Lot 1: 8.264,46 euros; Lot 2: 18.786,73 euros; Lot 3: 
7.203,73 euros; Lot 5: 9.982,36 euros; Lot 6: 5.198,35; Lot 7: 10.991,74 euros; i 
per tal que compareguin per formalitzar la modificació del contracte a les 
dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de 
Recursos.

2. Rebutjar les ofertes presentades per les empreses Optima Facility Services, 
SL i la UTE Clequali, SL i Mismaeficacia, SL respecte als lots 1 al 10) i les ofertes 
de l’empresa Lacera Servicios y Mantenimiento, SL respecte als lots 1, 2, 3, 5 i 6 i 
excloure-les, per tant, de la licitació en no considerar-se suficients les al·legacions 
aportades en tràmit d'audiència, segons les previsions de l'article 152.3 del 
TRLCSP, per assegurar la viabilitat de l'oferta que es considerava presumptament 
anormal o desproporcionada segons els límits previstos a la clàusula 9 del plec de 
clàusules administratives particulars que regeix el contracte; i segons valoració 
tècnica que s’incorpora a l’expedient. Adjudicar el contracte núm. 16002928, que 
té per objecte la contractació de la neteja i recollida selectiva dels Edificis i Locals 
Municipals adscrits a les Gerències i Districtes de l’Ajuntament de Barcelona que 
s’indiquen a continuació (Lots 1 a 10), amb núm. de contracte 16002928, per un 
import de 28.811.969,32 euros, (IVA inclòs), de conformitat amb les propostes de 
valoració i classificació contingudes en l'expedient i d'acord amb les seves 
proposicions, en ser considerades les ofertes més avantatjoses segons els criteris 
d’adjudicació establerts al plec, pels preus unitaris oferts i amb el següent 
desglossament: - LOT núm. 1 (Contracte 16005211): Districte de Ciutat Vella, 
Gerència de Recursos i Gerència de Recursos Humans, per un import de 
5.907.054,78 euros (IVA inclòs), a l’empresa Multianau, SL, amb NIF B50819507; 
- LOT núm. 2 (Contracte 16005213): Districte de l’Eixample, per un import de 
2.086.993,46 euros (IVA inclòs), a l’empresa Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF 
B60579240; - LOT núm. 3 (Contracte 16005217): Districte de Sants-Montjuïc, per 
un import de 2.124.436,16 euros (IVA inclòs), a l’empresa La Bruixa Neteges 
Generals i Manteniments, SL, amb NIF B61399408; - LOT núm. 4 (Contracte 
16005220): Districte de les Corts, Gerència de Drets Socials, per un import de 
3.064.155,18 euros (IVA inclòs), a l’empresa Lacera Servicios y Mantenimiento, 
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SA, amb NIF A33123498; - LOT núm. 5 (Contracte 16005222): Districte de Sarrià-
Sant Gervasi, Gerència de Seguretat i Prevenció, per un import de 4.162.540,40 
euros (IVA inclòs), a l’empresa Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF B60579240; -
LOT núm. 6 (Contracte 16005223): Districte de Gràcia, Gerència d’Ecologia 
Urbana, per un import de 2.251.392,36 euros (IVA inclòs), a l’empresa La Bruixa 
Neteges Generals i Manteniments, SL, amb NIF B61399408; - LOT núm. 7 
(Contracte 16005224): Districte d’Horta Guinardó, per un import d'1.978.266,34 
euros (IVA inclòs), a l’empresa La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL, 
amb NIF B61399408; - LOT núm. 8 (Contracte 16005225): Districte de Nou Barris, 
per un import de 2.106.118,48 euros (IVA inclòs), a l’empresa OHL Servicios 
Ingesan, SL, amb NIF A27178789; - LOT núm. 9 (Contracte 16005226): Districte 
de Sant Andreu, per un import de 2.252.305,88 euros (IVA inclòs), a l’empresa 
OHL Servicios Ingesan, SL, amb NIF A27178789; - LOT núm.10 (Contracte 
16005227): Districte de Sant Martí, per un import de 2.878.706,28 euros (IVA 
inclòs), a l’empresa Multianau, SL, amb NIF B50819507; disposar a favor de 
cadascun dels adjudicataris la quantitat esmentada en el respectiu lot amb càrrec a 
la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en les relacions que s’hi 
adjunten. Requerir els adjudicataris per a formalitzar el contracte en el termini 
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part dels 
adjudicataris del requeriment per a la formalització, sempre que hagin 
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no 
s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Facultar el Gerent 
de Recursos per tal d'aprovar els actes de tràmit derivats del present acord.

3. Designar les empreses adjudicatàries de l’Acord Marc, amb número de 
contracte 16002540, que té per objecte la fixació de les condicions per a la 
contractació dels serveis de telecomunicacions corporatius de veu, dades, mòbils, 
serveis de numeració especial i accés a Internet per part de l’Ajuntament de 
Barcelona, els seus organismes autònoms i societats municipals i organismes amb 
participació municipal majoritària de l’Ajuntament de Barcelona a les empreses que 
s’indiquen a continuació, en ser aquestes les que han presentat les ofertes més 
avantatjoses segons els criteris establerts al plec de clàusules administratives i 
segons el següent desglossament: Lot 1 – Serveis i sistemes de comunicacions de 
veu fixa de tots els centres (xarxa corporativa de veu i xarxa no corporativa de 
veu) i serveis de dades a l’empresa Vodafone España, SAU, amb NIF: A80907397; 
Lot 2 –Serveis de comunicacions de veu i dades mòbils a l’empresa Vodafone 
España, SAU, amb NIF: A80907397; Lot 3 –Serveis de numeració especials a 
l’empresa Vodafone España, SAU, amb NIF: A80907397; Lot 4 –Accés internet 
centralitzat a l’empresa Telefónica de España, SAU, amb NIF: A82018474; Lot 5 –
Accés internet distribuït a l’empresa Telefónica de España, SAU, amb NIF: 
A82018474. Requerir les empreses designades per realitzar la contractació 
derivada per tal de formalitzar l’Acord Marc en el termini de cinc dies a comptar 
des del dia següent a haver rebut el requeriment. i un cop transcorreguts els 15 
dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació als licitadors.

Part d’impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grup

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

Del Grup Municipal de CiU:

4. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda: Que, tal i com recull el Pla director de la Guàrdia Urbana, el 
govern presenti en aquesta comissió en el termini de sis mesos la proposta de 
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creació d'una unitat, dins de la Guàrdia Urbana, especialitzada en la protecció dels 
drets dels animals.

Del Grup Municipal de C’s:

5. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda: Que el Govern municipal procedeixi a donar les ordres precises a 
la Guàrdia Urbana de Barcelona i als Agents Cívics per tenir, a més a més de les 
mesures plantejades, una solució policial adequada al problema de la venda 
irregular il·legal als carrers de Barcelona.

Del Grup Municipal d’ERC:

6. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda: Que el Govern municipal presenti en el termini de 6 mesos, el 
calendari per l'elaboració d'un Pla Municipal dels Drets Humans que inclogui un 
procés participatiu que permeti a la ciutadania, les entitats i les institucions de la 
ciutat participar i prendre consciència de la importància dels drets humans.

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

Sessió de 16 de novembre de 2016.

Part Decisòria / Executiva

Propostes d’acord

1. Declarar d’interès i utilitat municipal les obres per a la reforma interior en 
zones comunitàries sense afectar l’estructura de l’edifici, en un emplaçament de 
les obres inclòs al catàleg de patrimoni amb nivell de protecció individual B, de 
l’edifici carrer Villarroel, 170 (exp. 02-2014CD05786) i, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014; concedir a l’Hospital Clínic i Provincial de 
Barcelona (NIF G08431173) la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generat per l’admissió del comunicat 
diferit d’obres menors tipus I, el 19 de febrer de 2014 (que suposa una bonificació
de 3.048,50 euros), donat que les obres s’ajusten a allò establert en l’art. 7è de 
l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014 en tant que són promogudes per 
una entitat de caràcter públic en equipament comunitari; donar-ne trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

2. Declarar d’interès i utilitat municipal les obres per a la reforma interior en 
zones comunitàries sense afectar l’estructura de l’edifici, en un emplaçament de 
les obres inclòs al catàleg de patrimoni amb nivell de protecció individual B, de 
l’edifici carrer Villarroel, 170 (exp. 02-2016CD35028) i, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016, concedir a l’Hospital Clínic i Provincial de 
Barcelona (NIF G08431173) la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generat per l’admissió del comunicat 
diferit d’obres menors tipus I, el 22 d’agost de 2016, donat que les obres s’ajusten 
a allò establert en l’art. 7è de l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016 en
tant que són promogudes per una entitat de caràcter públic en equipament 
comunitari (clau 7a) i les obres acompleixen una indiscutible funció d’interès social 
com és la realitzada per un equipament sanitari-assistencial; donar trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

3. Declarar d’interès i utilitat municipal les obres per a la substitució dels 
quadres elèctrics general i de la planta subterrània per adequació a normes de 
l’edifici carrer Londres, 55 (exp. 02-2014CI44442) i, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014, concedir a la Diputació de Barcelona, NIF 
P0800000B, la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, 
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Instal·lacions i Obres generat per l’admissió del comunicat immediat d’obres 
menors tipus II, en data 29 de desembre de 2014 (que suposa una bonificació de 
1.757,26 euros), atès que les obres s’ajusten a allò establert en l’art. 7è de 
l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2014 en tant que són promogudes per 
una entitat de caràcter públic en equipament comunitari; donar trasllat a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

4. Declarar d’especial interès públic i utilitat municipal les instal·lacions objecte 
de la llicència d’obres tramitada amb número d’expedient 10-2014LL25146 per a la 
instal·lació d’ascensor i rehabilitació de patis en edifici catalogat a la rambla del 
Poblenou 51; concedir a la comunitat de propietaris de la rambla del Poblenou 51 
la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres, d’acord amb allò que estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en 
tant que les obres es realitzen sobre edificis o locals urbanísticament protegits amb 
un nivell de protecció C; i donar-ne trasllat a la Direcció d’Inspecció de l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

Part d’impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grup

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 
continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

Del Grup Municipal BnComú:

5. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el Govern municipal 
insti al Govern de la Generalitat a modificar urgentment la legislació vigent per tal 
que els habitatges d'ús turístic requereixin la tramitació de llicència municipal 
prèvia a l'inici d'activitat en el marc de la Llei de Turisme. Així com, a garantir que 
l'Ajuntament de Barcelona pugui desenvolupar regulació pròpia en matèria 
d'habitatges d'us turístic.

Del Grup Municipal de CiU:

6. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1.- Que el govern 
impulsi la renovació del Front marítim de Sant Martí entre el Pavelló de la Mar Bella 
i la Zona del Parc del Fòrum, urbanitzant el passeig marítim de forma contínua 
amb l'existent, i que es contempli l'Estudi Estratègic realitzat durant el mandat 
anterior a l'hora de definir el projecte. 2.- Que el govern impulsi la creació 
d'equipaments vinculats a pràctiques esportives de platja en el marc de les 
actuacions de renovació d'aquest front litoral. 3.- Que el govern encarregui 
conseqüentment, els projectes constructius.

Del Grup Municipal de C’s:

7. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el govern adopti les 
següents mesures urgents relatives a la contaminació ambiental: - Que en el 
termini d'un mes es presenti el protocol d'actuació en cas de contaminació 
atmosfèrica. - Que el Govern municipal treballi conjuntament amb ATM i AMB per 
definir trajectes i horaris de transport públic gratuïts durant l'activació del protocol. 
- Que el protocol tingui en compte la classificació ambiental dels vehicles (distintius 
ambientals de la DGT). - Que en el termini d'un mes s'estableixi un calendari 
concret per a la implantació progressiva del protocol.

Del Grup Municipal del PP:

8. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern 
municipal a presentar una proposta de reforma dels extrems de l'avinguda 
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Paral·lel, consensuada amb els veïns i comerciants de la zona, en un termini 
màxim de tres mesos.

Declaració Institucional

9. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1. Manifestar el rebuig 
que dins del Parc Natural de la Serra de Collserola es realitzin pràctiques i exercicis
militars. 2. donar suport a l'Acord adoptat per l'Assemblea General del Parc Natural 
de la Serra de Collserola el 20 de juny de 2016. 3. Notificar aquest acord al 
Ministeri de Defensa del Govern de l'Estat espanyol, a la Direcció General del Medi 
Natural, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Diputació de Barcelona, als 
ajuntaments integrants del Consorci del Parc Natural de Collserola, als 13 centres 
educatius que es troben dins del Parc Natural de Collserola i al Col·lectiu 
Antimilitarista de Sant Cugat.
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

Modificacions de crèdit Pressupost 2015 prorrogat

GENERACIÓ DE CRÈDIT PER INGRESSOS

Aprovades per acord de la Comissió de Govern del dia 13 d’octubre de 2016
Expedient núm.3-120/2016

INGRESSOS

Partida Descripció Alta

0701/45083/93219 Aport. extraordinària de la Generalitat per Fons 
Foment del Turisme (FFT).

778.763,70

0703/87010/93219 Aplicació del romanent de tresoreria per despeses 
amb finançament afectat. Aport.de la Generalitat 
per Fons Foment del Turisme (FFT)

63.984,30

0701/45083/93219 Aport. de la Generalitat per FFT per ingressos 
corresponents a la recaptació de l’IEET (impost 
sobre les estades en establiments turístics)

1.305.949,80

TOTAL 2.148.697,80

DESPESES

Partida Descripció Alta

0601/61116/43211 Manteniment via pública. Fons Foment Turisme. 
Varis projectes de millora espai urbà del Districte de 
Ciutat Vella.

2.138.763,70

0606/22610/23411 Despeses serveis. Projecte FFT: Millora accessibilitat 
al refugi antiaeri de la Plaça del Diamant

9.934,10

TOTAL 2.148.697,80

TRANSFERÈNCIES

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 10 de novembre de 2016
Expedient núm. 3-143/2016

Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass.

Descripció Altes Baixes

701 D/22109/92011 MC7(0) Altre material de consum 0 5.000,00

101 D/22109/92012 MC8(0) Altre material de consum 5.000,00 0

610 D/22610/15343 MC7(0) Compra de serveis 0 5.849,80
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Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass.

Descripció Altes Baixes

401 D/15100/13212 MC8(0) Gratificacions 5.849,80 0

703 D/44420/13312 MC7(0) Altres serveis BSM 0 15.684,10

703 D/22708/16231 MC7(0) Serveis de recaptació 0 6.015,90

401 D/15100/13212 MC8(0) Gratificacions 21.700,00 0

101 D/46402/92011 MC7(0) AMB (MEDCITES) 0 50.270,00

701 D/46402/91223 MC8(0) AMB (MEDCITES) 50.270,00 0

201 D/51000/23911 MC7(0) Fons de contingència social 0 42.812,00

604 D/22610/23221 MC8(0) Despeses compra serveis. 
Prom.a la joventut

900 0

606 D/22610/23221 MC8(0) Despeses compra serveis. 
Prom.a la joventut

6.400,00 0

607 D/22610/23221 MC8(0) Despeses compra serveis. 
Prom.a la joventut

18.300,00 0

608 D/22610/23221 MC8(0) Despeses compra serveis. 
Prom.a la joventut

1.212,00 0

609 D/22610/23221 MC8(0) Despeses compra serveis. 
Prom.a la joventut

10.000,00 0

610 D/22610/23221 MC8(0) Despeses compra serveis. 
Prom.a la joventut

6.000,00 0

201 D/29999/29999 MC7(0) Ajust pròrroga cap.2 0 35.000,00

608 D/48903/23281 MC8(0) Convenis amb instit.sense 
afany lucre

35.000,00 0

606 D/41031/92612 MC7(0) Institut Mpal. Informàtica 0 4.610,08

606 D/22610/92011 MC8(0) Compra de serveis 4.610,08 0

801 D/63515/92011 MC7(0) Béns Mobles 0 87.829,45

603 D/48999/92412 MC7(0) Subvencions gestió de serveis 0 43.914,73

603 D/78049/93314 MC8(0) Centre Cultural islàmic Masjid 
Rahma

131.744,18 0

TOTAL 296.986,06 296.986,06

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 10 de novembre de 2016
Expedient núm. 3-144/2016

Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass.

Descripció Altes Baixes

703 D/15400/92921 MC7(0) Contingències 0 539.344,40

101 D/41031/92612 MC8(0) Institut Mpal.Informàtica 12.901,05 0

201 D/46715/31112 MC8(0)
Agencia Salut Pública de 
Barcelona 295.332,05 0

201 D/41020/32011 MC8(0) Institut Mpal.Educació 21.096,99 0

201 D/46703/32011 MC8(0)
Consorci d'Educació de 
Barcelona 40.574,54 0

201 D/41080/23411 MC8(0)
Institut Mpal.Persones amb 
Discapacitat 7.733,18 0

201 D/41040/23151 MC8(0) Institut Mpal.Serveis Socials 56.199,44 0

501 D/41060/15221 MC8(0)
Institut Mpal.Paisatge urbà i 
Qualitat vida 3.932,86 0
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Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass.

Descripció Altes Baixes

501 D/41010/15131 MC8(0) Institut Mpal.Urbanisme 122,64 0

501 D/44431/15011 MC8(0) Foment de Ciutat S.A. 522,88 0

502 D/44310/17111 MC8(0) Institut Mpal.Parcs i Jardins 3.176,41 0

502 D/46735/17941 MC8(0) Agencia Local d'Energia 245,28 0

701 D/41000/93211 MC8(0) Institut Mpal.Hisenda 27.502,15 0

701 D/41051/43121 MC8(0)
Institut Mpal.de Mercats de 
Barcelona 3.067,08 0

703 D/44320/15211 MC8(0) Patronat Mpal. de l'Habitatge 7.547,93 0

801 D/44300/33011 MC8(0)
Institut Mpal.de Cultura de 
Barcelona 59.389,92 0

TOTAL 539.344,40 539.344,40

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 17 de novembre de 2016
Expedient núm. 3-146/2016

Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 
Ass.

Descripció Altes Baixes

608 D/22719/23261 MC7(0) Altres contractes de serveis. 0 32.422,00

608 D/47931/23261 MC8(0) Convenis amb instit.sense 
afany lucre

32.422,00 0

607 D/48100/15344 MC7(0) Ajuts per estudis i investigació 0 8.000,00

607 D/22712/15341 MC8(0) Manteniment vies públiques. 8.000,00 0

607 D/48902/92412 MC7(0) Altres subvencions a 
instit.sense afany lucre

0 25.000,00

607 D/22610/92412 MC8(0) Participació ciutadana i 
associativa

25.000,00 0

TOTAL 65.422,00 65.422,00
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Decrets de l’Alcaldia
Decret. Als efectes i per tal d’exercir la iniciativa municipal en matèria de 

serveis funeraris, en ús de les atribucions que tinc conferides per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona,

Disposo:

Primer. Constituir la Comissió d’estudi encarregada d’elaborar la memòria 
justificativa de la conveniència i oportunitat d’exercir la iniciativa econòmica 
municipal en matèria de serveis funeraris.

Segon. Nomenar membres de l’esmentada Comissió d’estudi, les persones 
següents:

Im. Sr. Eloi Badia i Casas, Regidor de Presidència, Aigua i Energia.
Im. Sr. Agustí Colom i Cabau, Regidor d’Empresa i Turisme.
Sr. Ignasi Armengol i Villà, Director General de Barcelona de Serveis 
Municipals, SA.
Sr. Antoni Fernàndez i Pérez, Director d’Empreses, Entitats i Recursos. 

Tercer. Fixar en tres mesos el termini màxim per a la presentació de la memòria 
justificativa, d’acord amb el que estableix l’article 145.1 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 

Quart. Sotmetre el present Decret a la ratificació del Plenari del Consell 
Municipal.

Barcelona, 21 de novembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 3342/2016)

* * *

Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, 

Disposo:

Primer. Crear el Programa per a l’estudi i l’impuls de mesures normatives 
adreçades a la promoció de l’habitatge assequible a la ciutat de Barcelona i la lluita 
contra els processos especulatius que afecten l’habitatge. 

Segon. Encarregar al secretari general de l’Ajuntament de Barcelona la 
coordinació del Programa i del grup de treball a constituir, en col·laboració amb la 
Gerència d’Habitatge.

Tercer. Declarar el Programa com a prioritari, i assenyalar la necessitat de 
desenvolupar-lo amb la major celeritat, per la qual cosa les gerències municipals hi 
prestaran la col·laboració necessària.

Quart. Determinar que s’integri en el grup de treball, amb la dedicació 
necessària, el personal de la Secretaria General, de la Gerència d’Habitatge, dels 
Serveis Jurídics i dels altres serveis, que precisi el coordinador.

Barcelona, 24 de novembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 3391/2016)
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Altres disposicions
En ús de les facultats atribuïdes per l´article 5.1 dels vigents estatuts de 

l´Institut Municipal d´Educació de Barcelona, la Presidenta de l´IMEB

Resol:

Designar membres de la Comissió per a l´atorgament de subvencions de 
l´Institut Municipal d´Educació de Barcelona a les persones següents:

El/la President/a de l’IMEB 
El/la Comissionat/da d’Educació i Universitats. 
El/la Gerent de l’Àrea de Drets Socials
El/la Gerent de l’Institut Municipal d’Educació
El/la Director/a de Promoció Educativa de l´IMEB
El/la Director/a de Recursos i Serveis Generals de l´IMEB
El/la Cap del Departament d’Administració de l´IMEB
El/la Secretari/ària Delegada de l´IMEB (actuarà com a secretari/ària de la 
comissió amb veu i sense vot).

Barcelona, 14 de novembre de 2016. La presidenta, Laia Ortíz i Castellví.
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CARTIPÀS

Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona i, d’acord amb l’article 16 de la Fundació privada Casa 
Amèrica a Catalunya,

Disposo:

Designar el Sr. Felip Roca Blasco membre del Patronat de la Fundació privada 
Casa Amèrica a Catalunya, en substitució del Sr. Pablo Sánchez Centellas.

Barcelona, 21 de novembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 3343/2016)

* * *

Decret. En ús de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13 de 
la Carta Municipal de Barcelona, i de conformitat amb allò que s’estableix al pacte 
vuitè, punt 2 del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya signat el 27 de 
març de 2015,

Disposo:

Primer. Proposar al Patronat de la Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació 
Digital a Catalunya el nomenament de la Sra. Francesca Bria com a membre de 
l’esmentat Patronat, en representació de l’Ajuntament de Barcelona.

Segon. Deixar sense efecte els anteriors nomenaments de Patrons a
l’esmentada Fundació en representació de l’Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, 24 de novembre de 2016. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 3383/2016)
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PERSONAL

ACORD DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE “L’ACORD DE CONDICIONS DE 
TREBALL DELS EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
SOBRE LA CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LES BORSES DE TREBALL.

Segons l’establert en l’article 27 de l’Acord de condicions de treball sobre la 
regularització, funcionament i manteniment de les borses de treball i d’acord amb 
les funcions de la comissió de seguiment, regulada a la clàusula preliminar 
cinquena del mateix acord, se signa el present acord que serà vigent a partir de 
l’endemà de la seva signatura.

La incorporació de personal funcionari interí i laboral temporal es limitarà als 
supòsits establerts a la normativa atès el principi general d’incorporació de 
personal a la corporació mitjançant la superació de processos selectius.

La selecció del personal que integri les borses de treball ha d’estar presidida pels 
principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Les diverses proves en què es 
basa la selecció per a les borses de treball integraran com a elements claus la 
valoració dels coneixements, destreses, habilitats i competències per a l'exercici 
dels llocs a ocupar.

Aquesta regulació de les borses de treball incorpora l’emissió dels informes 
d'avaluació, les funcions de la comissió de seguiment de les borses de treball i la 
creació de la Comissió de Seguiment dels Informes d’Avaluació.

En la regulació de borses de treball s’incorporen elements d’accessibilitat, difusió 
pública i agilitat administrativa mitjançant la regulació de les borses de treball 
obertes, l'ús d'eines telemàtiques i la introducció de criteris d’eficiència en els 
processos d’acord amb els principis de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

1 Àmbit d’aplicació

Els criteris de gestió sobre borses de treball són d’aplicació per a la incorporació 
del personal interí i laboral temporal a l’Ajuntament de Barcelona, organismes 
autònoms i ens instrumentals adherits a l’Acord de condicions de treball.

2. Finalitat de les borses de treball

La incorporació de personal funcionari interí es limitarà als supòsits establerts a 
la normativa, i sempre que concorrin motius d’urgència i de manteniment de 
serveis essencials, en concret:

Existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per 
personal funcionari de carrera o laboral fix.
Substitució transitòria dels titulars.
Execució de programes de caràcter temporal.
L’excés o acumulació de tasques per un temps màxim de 6 mesos, dins un 
període de 12 mesos.

Les incorporacions en tot cas s’han de realitzar d’acord amb les condicions que 
es deriven de la normativa pressupostària.

En el cas del personal laboral temporal, la seva incorporació es limitarà a les 
modalitats previstes a l’Estatut dels treballadors coincidint amb el que es regula en 
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l’annex específic del personal laboral de l’Acord de condicions de treball dels 
empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona vigent.

3 Tipus de borses de treball

Les borses de treball seran úniques per a l’Ajuntament, els organismes 
autònoms i els ens instrumentals adherits a l’acord de condicions de treball de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Les borses de treball podran ser generals o específiques. 

Les borses generals s’integraran per personal que pugui prestar servei 
indistintament a l’Ajuntament, els organismes autònoms i els ens instrumentals 
adherits a l’acord de condicions de treball. Es podran articular en base a 
especialitats. Aquesta ordenació sempre coincidirà amb les escales i categories de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

Les borses generals es gestionaran per l’òrgan competent en matèria de 
personal dins l’organització municipal. 

Les borses específiques es gestionaran pels organismes autònoms municipals i 
ens instrumentals als quals afectin. Per a la seva constitució serà necessària 
l’autorització, per part de l’òrgan competent en matèria de personal de 
l’Ajuntament de Barcelona, prèvia participació de la Comissió de seguiment de 
borses de treball.

4 Criteris de configuració i ordenació de les borses de treball

Cada borsa de treball s’ integrarà per una relació ordenada de persones que 
componguin la borsa per a cada categoria, per ordre dels blocs següents: 

Bloc A) les persones que ja han prestat serveis a l’Ajuntament, organismes 
autònoms i ens instrumentals municipals adherits a l’Acord. 

Bloc A1 les persones que ja han prestat serveis i que han entrat a formar part 
d’una altra borsa de diferent categoria, i que han cessat voluntàriament del 
nomenament de la categoria inicial, on eren interins d’estructura ocupant una 
vacant estructural i ocupa aquest lloc durant un termini mínim de 2 anys, per 
prestar serveis com a funcionari interí o contractat laboral temporal en un altra 
categoria i aquest nomenament ha finalitzat per alguna de les causes legalment 
establertes.

Bloc B) les persones que, a la finalització de l’últim procés selectiu mitjançant 
convocatòria pública de la categoria l’hagin aprovat sense obtenir plaça.

Bloc C) les persones que superin la convocatòria d’un procés selectiu convocat a 
l’efecte de constituir o ampliar una borsa i que no estiguin en els blocs A o B.

Les persones del bloc A) s’ordenaran pel nombre de dies treballats a la 
Corporació, de major a menor nombre de dies treballats. 

Les persones del Bloc A1 s'ordenaran d'igual manera que l'establert pel Bloc A.

Les persones del Bloc A1 que tornen a prestar serveis d’aquesta categoria i 
finalitzi el nomenament/contractació laboral, s’integrarà novament en el Bloc A de 
la categoria, d’acord amb l’antiguitat assolida.

El temps de serveis prestats a la Corporació es computa per dies, en una 
determinada categoria professional, i, si és el cas, sumant els períodes de 
prestació de serveis que s’hagin pogut acumular en el temps.
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Les persones del bloc B) s’ordenaran per la puntuació total obtinguda en el 
procés selectiu amb convocatòria pública que hagin aprovat sense obtenir-hi plaça, 
de més a menys puntuació d’acord amb la puntuació final obtinguda en el procés 
selectiu. 

Les persones del bloc C) s’ordenaran per la puntuació total obtinguda en el 
procés selectiu per a la constitució o ampliació d’una borsa de treball, mitjançant 
convocatòria pública, de més a menys puntuació.

Les contractacions o nomenaments amb caràcter general es faran per ordre de 
blocs (del bloc A al C) i dins de cada bloc per l’ordre de puntuació de major a 
menor. 

Els candidats del bloc B) i del bloc C) s’integraran en el bloc primer d’acord amb 
l’antiguitat assolida. En el cas de persones del bloc C) que sense haver iniciat cap 
prestació laboral aprovin sense plaça un procés selectiu s’integraran en la borsa 
corresponent a la categoria aprovada sense plaça. 

Es pot romandre en dues o més borses de treball de categories diferents.

La persona candidata que, independentment de què estigui prestant serveis o no 
a l’Ajuntament, i formi part de més d’una borsa de treball, estarà disponible en 
totes elles fins què comenci a prestar serveis en alguna, fet que implica restar en 
suspens en les borses restants, sempre que aquestes estiguin vigents.

Un cop finalitzat el nomenament per qualsevol de les causes legalment 
establertes, s’activarà d’ofici la seva disponibilitat en totes les borses mantenint 
l’ordre de prelació que tenia en el moment d’activar-se la suspensió en el bloc que 
correspongui. Tret de la persona candidata que estava prestant serveis amb un 
nomenament temporal o d’estructura inferior a 2 anys, i renuncia al nomenament 
de la categoria, fet que suposarà la exclusió a la borsa de treball.

5 Nomenaments i contractacions

Quan es produeixi una necessitat d’incorporació en una categoria determinada, 
es cridarà a la o al següent candidat de la llista que en aquells moments no estigui 
prestant serveis amb nomenament o contractació de la mateixa categoria.

S'oferirà al/la mateix/a empleat/da nomenaments o contractes temporals 
successius, quan es produeixin substitucions en un mateix lloc de treball.

El contracte de relleu s’oferirà al candidat amb major nombre de dies treballats 
entre els que es trobin en aquestes situacions:

Presti serveis amb un nomenament d’interinitat per substitució.
Presti serveis amb un nomenament d’interinitat per acumulació de tasques.
Estigui disponible a la borsa de la categoria sense prestar serveis en aquell 
moment.

El personal que celebri un contracte de relleu es quedarà al lloc que ocupa si, un
cop finalitzat

l’esmentat relleu, esdevé una vacant estructural i té un informe positiu.

El nomenament d’interinitat per vacant recaurà en la persona que ocupi el 
mateix lloc

que esdevingui vacant, sempre que l’estigui ocupant durant un termini mínim de
12 mesos, i s’emeti informe positiu.

El nomenament d’interinitat per vacant, tret del supòsit anterior, s’oferirà al 
candidat/a
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amb major nombre de dies treballats entre els que es trobin en aquestes 
situacions:

Presti serveis amb un nomenament d’interinitat per substitució.
Presti serveis amb un nomenament d’interinitat per acumulació de tasques.
Estigui disponible en la borsa de la categoria sense prestar serveis en aquell 
moment.
Rellevistes als quals restin menys de 3 mesos per finalitzar un contracte de 
relleu, sempre i quan l’informe d’avaluació sigui positiu i la plaça que ocupa 
com a rellevista no tindrà caràcter estructural.

Rellevistes els quals hagin iniciat el contracte de relleu però només portin un 
període no superior a 2 mesos des que s’hagi produït la nova vacant i s’emeti 
informe positiu.

Prèvia consulta preceptiva a la Comissió de Borses i amb presentació d’informe 
justificatiu, s’estableix la possibilitat de fer una selecció entre els/les candidats/es 
voluntaris d’una borsa quan s’hagin d’ocupar llocs de treball amb condicions de 
treball específiques.

S’executarà quan es tingui la necessitat de cobrir un o més llocs de treball de 
caràcter temporal que impliquin condicions professionals i/o condicions de 
dedicació específiques envers a les genèriques de la categoria.

El procediment s’iniciarà enviant un correu electrònic als candidats/es de la 
borsa informant de les característiques del lloc de treball, les condicions 
econòmiques i les condicions de dedicació. En l’esmentat missatge de correu 
s’explicarà el procediment de selecció i que la renúncia a participar-hi no tindrà cap 
conseqüència.

Els dies treballats meritaran per a la categoria en la qual prestin serveis.
El procés de selecció s’executarà a través d’una Comissió de Selecció.

En tot cas, quan el personal interí o laboral finalitzi el seu nomenament o 
contractes integrarà en la borsa corresponent a la categoria professional de què es 
tracti d’acord amb el criteri d’ordenació pel nombre de dies treballats, sempre i 
quan no concorrin cap dels motius establerts al punt de l’Acord que regula els 
criteris de permanència i d’exclusió a la borsa.

Excepcionalment, prèvia informació motivada a la Comissió de seguiment de 
borses de treball, i quan concorrin raons motivades d’urgència i manca de borsa de 
treball de la categoria, es pot procedir al nomenament de personal interí o 
temporal per a una categoria diferent a la d’inscripció inicial en la borsa de treball, 
sempre que els candidats hagin superat un procés selectiu sense plaça d’igual grup 
i que reuneixin el requisit de titulació. En tot cas, aquest procés inclourà la 
valoració de les competències, habilitats i destreses adequades als llocs de treball 
a ocupar.

És obligació dels candidats/es que formin part de la borsa facilitar un o dos 
telèfons de contacte així com una adreça de correu electrònic als efectes de 
comunicació que, llevat de modificació posterior, seran els que hauran fet constar 
en la sol·licitud de participació en el procés selectiu; també és la seva obligació 
mantenir aquestes dades permanentment actualitzades.

Per efectuar l’oferiment de nomenament o contractació a la persona aspirant 
que correspongui, des de la Gerència de Recursos Humans i Organització es 
trucarà al telèfon que el/la candidat/a ha indicat. 

L’oferiment contindrà la següent informació:

Nom i telèfon de la unitat des de la qual es truca
Confirmació del nom del candidat/a per verificar que es tracti de la mateixa 
persona
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Indicació del detall de l’oferiment: dependència, tipus 
d’interinatge/contractació laboral, durada, sou, horari i data prevista 
d’incorporació.

La comunicació telefònica s’intentarà durant un mínim de 2 vegades durant la 
jornada laboral amb un interval mínim de 2 hores entre cada trucada.

Si en el primer intent de trucada no és possible localitzar al/la candidat/a, en 
aquell moment se li enviarà un correu electrònic amb acusament de rebut, indicant 

Nom i telèfon de la unitat des de la qual es truca
Confirmació del nom del candidat/a per verificar que es tracti de la mateixa 
persona
Indicació que la raó del missatge és l'oferiment d'una oferta de treball.

i requerint que, en un termini de 48 hores, es posi en contacte amb la persona i 
unitat que l’ha fet que es mostrarà en el peu de signatura del missatge. 

Si després d’aquests dos intents i transcorregut el termini de 48 hores des de 
l’enviament del correu electrònic l’aspirant continua sense ser localitzat, es passarà 
a fer l’oferiment al següent candidat/a disponible.

Quan no sigui possible localitzar l’aspirant en una oferta de treball l’aspirant 
s'incorporarà a la darrera posició de la borsa.

Un cop el candidat/a es troba al final de la llista, i seguint l'ordre de prelació 
torna a ser el primer/a candidat/a disponible per fer un oferiment de treball, se li 
tornarà a fer l'oferiment, segons el procediment establert en aquest punt, fins a 4 
ocasions més i sempre que la borsa continuï vigent.

Si, un cop localitzat, l’aspirant renuncia a l’oferiment s'incorporarà a la darrera 
posició de la borsa.

6. Àrees funcionals dins d’una borsa de categoria general

Dins una borsa de categoria genèrica poden generar-se àrees funcionals per 
donar resposta a determinats llocs de treball que impliquin l’execució de tasques 
diferenciades i necessitat de formació específica. 

La borsa quedarà configurada en una única llista que s’ordenarà de major a 
menor puntuació en la qual s’especificarà si el/s candidats/es estan assignats 
també a la/les àrees funcionals que hi puguin existir, podent donar-se el cas que 
un candidat/a estigui adscrit només a la categoria genèrica o bé que, a més, ho 
estigui a una o més àrees funcionals.

La crida a l’aspirant es realitzarà seguint l’ordre de prelació de la borsa tot i que, 
davant un oferiment d’àrea funcional s’anirà a buscar el candidat que tingui aquest 
perfil tot i que això impliqui saltar-se l’ordre de prelació.

Tot i l’exposat anteriorment, quan un candidat/a adscrit a l’àrea funcional estigui 
el/la primer/a per ordre de prelació i hagin passat 2 mesos des de l’última petició 
d’àrea funcional coberta, es procedirà a oferir-li una cobertura de caire genèric, és 
a dir, no operarà la priorització d’àrea funcional.

El còmput dels dies treballats es farà conjuntament, independentment si s’han 
meritat en la categoria genèrica o en la d’àrea funcional.

El personal assignat a un àrea funcional, si un cop finalitzi el primer 
nomenament/contractació laboral no vol continuar formant part de l’àrea funcional 
s’incorporarà a la borsa de treball general amb el total de dies treballats.
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7 Criteris de permanència i d’exclusió de la borsa 

Quan una empleat/da finalitzi el seu nomenament o contracte s’incorporarà al 
lloc de la borsa i bloc que li correspongui, i d’acord amb el número d’ordre que 
tingui, d’acord amb els dies d’antiguitat acumulats si és el cas.

Les exclusions de la borsa de treball es produiran quan concorri alguna de les 
causes que s’especifiquen a continuació:

Renúncia expressa del candidat/a a formar part de la borsa. 
Tercera renúncia a una oferta de cobertura.
En el cas de contractació laboral no superació del període de prova en dues 
ocasions, o no superació del període de prova en el cas de contractació 
laboral en una ocasió més un informe negatiu.
La finalització del contracte o del nomenament per voluntat de l’empleat.
Per l’acomiadament disciplinari i la suspensió ferma de funcions (en el cas 
de contractació laboral) o separació del servei (en el cas dels funcionaris 
interins) així com la pena principal o accessòria d’inhabilitació absoluta o 
especial per a càrrec públic amb caràcter ferm.
Existència de dos informes negatius per part de dos superiors jeràrquics 
diferents, quan hagi finalitzat el seu nomenament o contractació i via 
resolució de la Gerència de Recursos Humans i Organització.
Per les categories que tinguin contacte habitual amb menors es requereix 
l’acreditació del requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma 
per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers 
humans. La no acreditació de la certificació requerida, no donar la seva 
autorització per a fer la consulta, o que la certificació sigui negativa suposa 
l’exclusió de la borsa de treball.
Cinquena no localització a una oferta de treball del candidat segons el 
procediment establert.
No haver prestat serveis efectius en un període de 24 mesos ininterromputs 
des de la data de la constitució de la borsa de la categoria i afectarà els 
candidats inclosos en la borsa que no hagin prestat serveis efectius en 
aquella categoria.

Tot això, sempre que no s’hagin convocat processos de selecció de la categoria 
corresponent que permetin nodrir les borses de treball amb personal de nova 
incorporació, la caducitat es prorrogarà en 2 períodes de 12 mesos, és a dir, en 24 
mesos més com a màxim.

A tots els efecte els períodes de pròrroga seran vigents fins la seva finalització.

Les persones que renunciïn a una oferta de treball se situaran en la darrera 
posició en el bloc corresponent, tret dels supòsits de hospitalització, intervenció 
quirúrgica sense hospitalització, maternitat, paternitat, adopció, acolliment i 
violència de gènere, justificats documentalment i d’acord amb els terminis 
establerts a la normativa d’aplicació.

Altres casos susceptibles d’interpretació, seran valorats en el sí de la Comissió.

Quan el candidat/a renuncia per primer cop a una oferta de feina se’l situarà al 
final de la llista de la borsa corresponent. La renúncia s’entén realitzada tot i que 
no arribi la confirmació del candidat, que es demana sempre, per correu electrònic 
o altre mitjans de notificació (escrit, buró fax, etc ).

L’exclusió de la borsa de treball, per qualsevol de les causes anteriors, serà 
notificada a la persona afectada d’acord amb els principis generals en matèria de 
procediment administratiu i en concret de notificacions i recursos per part de la 
Gerència de Recursos Humans i Organització o l’ òrgan competent en matèria de 
personal en el cas de borses específiques.
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De les exclusions de les borses de treball s’informarà a la comissió de seguiment 
de les borses de treball.

En matèria de renúncies es regula:

A) Pel que fa al personal funcionari de carrera o laboral fix que s’integri en una 
borsa de treball de categoria diferent a la que ostenta com a funcionari/a i que, per 
tant, en acceptar un lloc de treball com a interí/na haurà de passar a la situació 
d’excedència per incompatibilitat, s’aplicaran els criteris següents en matèria de 
renúncies:

Les renúncies a places no estructurals no comptaran com a renúncia, tret que es 
renunciï a contractes de relleu de durada superior a dos anys o a interinatges per 
programa d’un any o durada superior, en aquests 2 casos la renúncia operarà com 
a tal i el candidat/a en rebrà la notificació i passarà al final de la borsa de treball 
de què es tracti.

Les renúncies voluntàries al nomenament/contracte de relleu un cop iniciat 
l’interinatge/contracte de relleu comptaran, en tot cas, com a renúncia, produint-
se també l’exclusió del candidat/a d’aquella borsa.

En el cas de cessar en l’interinatge/contracte de relleu per qualsevol de les 
causes legalment establertes, una vegada sol·licitat el reingrés en la categoria 
d’origen, aquest es produirà en un termini no superior a 30 dies.

B) Pel que fa al personal funcionari interí i laboral temporal que ocupi una 
vacant estructural i porti 2 anys com a mínim en el lloc que ocupa, i s’integri en 
una borsa de treball de categoria diferent a la que ostenta, en acceptar un lloc de 
treball com a interí d’una altra categoria haurà de cessar voluntàriament del 
nomenament que ocupava i s’aplicaran els criteris següents en matèria de 
renúncies:

Les renúncies a places no estructurals no comptaran com a renúncia, tret que es 
renunciï a contractes de relleu de durada superior a dos anys o a interinatges per 
programa d’un any o durada superior, en aquests 2 casos la renúncia operarà com 
a tal i el candidat/a en rebrà la notificació i passarà al final de la borsa de treball 
de què es tracti.

En aquests supòsits les renúncies voluntàries al nomenament/contracte de relleu 
un cop iniciat l’interinatge/contracte de relleu comptaran, en tot cas, com a 
renúncia, produint-se també l’exclusió d’aquella borsa, tal com s’establirà a l’Acord 
sobre la creació i constitució de les borses de treball.

En el cas de cessar en l’interinatge/contracte de relleu per qualsevol de les 
causes legalment establertes, els candidats passaran a situar-se en el Bloc A1 de la 
borsa de la categoria d’origen ordenat per dies treballats, i en el qual se situaran 
mantenint els dies treballats que tenien en la data en què van deixar la borsa 
d’origen, és a dir, en la que va cessar voluntàriament al nomenament d’interinatge 
estructural.

8 Emissió d’informes

El cap directe on presti servei l’interí/na o contractat/da temporal ha de realitzar 
els informes d’avaluació.

Transcorreguts els tres primers mesos es realitzarà l’informe de direcció i tutoria 
del personal, als 12 mesos des de l’inici del nomenament s’executarà l’informe 
d’avaluació de valoració professional, i des d’aquesta data es realitzaran informes 
d’avaluació cada 12 mesos.
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En tot cas sempre s’haurà d’emetre un informe a la finalització del nomenament 
o contracte. En els casos en què el període de prestació sigui inferior a tres mesos, 
l’informe s’emetrà si s’ha treballat al menys 30 dies.

Els informes que es realitzin en els tres primers mesos es faran servir com a 
referència en el procés de direcció i tutoria del personal, aquest informe haurà 
d'anar acompanyat d'un pla i accions de millora al respecte i el seu resultat no serà 
ni positiu ni negatiu, es notificarà per escrit amb còpia al treballador sense
perjudici de l'execució de l'acció tutorial, i seran remesos a la Gerència de 
Recursos Humans i Organització.

En tot cas els informes seran notificats a la persona afectada, en un termini no 
superior a deu dies des de la seva emissió, i es lliurarà còpia. Igualment es donarà 
compte en el mateix termini a la Comissió de seguiment de borses de treball així 
com de les al·legacions i resposta de l’òrgan competent a les mateixes, sense 
perjudici de la salvaguarda dels drets establerts a la normativa sobre protecció de 
dades de caràcter personal.

La persona avaluada tindrà dret a presentar al·legacions, en un termini de 10 
dies des de la seva recepció, que seran objecte de valoració i resposta per part de 
la Gerència de Recursos Humans i Organització, o a la Gerència del òrgan 
competent en la matèria pel que fa a les borses específiques en un termini de 10 
dies des de la seva recepció.

L’existència d’un informe negatiu, si bé no suposa la baixa de la borsa, és un 
element que impedeix el nomenament com a personal funcionari interí i laboral 
temporal en una vacant estructural fins que s’assoleixen dos informes positius en 
finalitzar els períodes de nomenament o contractació.

Si a un candidat/a se li emet un informe negatiu, al següent oferiment de vacant 
es tindrà en compte i no es farà a la mateixa dependència que li ha emet aquest 
informe. Si l’informe negatiu prové d’executar tasques realitzades en un lloc de 
treball definit per ocupar amb personal determinada en un àrea funcional, no se li 
tornarà a fer un oferiment que impliqui executar tasques definides per aquesta 
àrea funcional determinada.

Un candidat/a no tornarà a ser avaluat quan porti un total de 24 mesos de 
prestació de serveis sense emissió de cap informe negatiu, sempre que consti al 
seu expedient personal l' informe de direcció i tutoria, i 2 informes positius.

Prèvia execució del decret d’exclusió definitiva del candidat/a a la borsa degut a 
l'existència de dos informes negatius, s'executarà una avaluació i valoració per 
part de la Gerència de Recursos Humans i Organització i informació a la Comissió 
de Seguiment.

Creació Comissió Seguiment Informes Avaluació, configurada pels components 
de la Comissió de Seguiment de l’Acord de Borses de Treball per:

Revisió i Avaluació informes per tal d’ajustar-los a la realitat i necessitats 
dels llocs de treball.
Control d’execució per tal de respectar els terminis d’execució, comunicació 
i emissió a la Comissió.
Es donarà compte a la Comissió en un termini no superior a deu dies des de 
la emissió i notificació a l’interessat dels informes, i de les al·legacions i 
resolució de les mateixes si fos el cas.
Anualment es farà un informe amb el recompte dels informes emesos, 
positius i negatius, i es portarà a la Comissió.

Els models d’informe es publicaran en la Intranet municipal.



NÚM. 31 30-11-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 6627

 

9 Requisits i convocatòries del bloc C de les borses de treball.

La incorporació de persones al bloc C de les borses de treball, es realitzarà 
mitjançant la superació del procés selectiu que es determini d’acord amb els 
criteris recollits en aquesta normativa.

En el moment en què es disposi del suport informàtic adient es constituirà un 
sistema d’inscripció en la cartera de treball per a formar part de la selecció per a 
les borses de treball de l’Ajuntament de Barcelona, organismes autònoms i ens 
instrumentals adherits l’acord de condicions de treball. D’acord amb el Decret 
d’Alcaldia de 30 de desembre de 2009, la inscripció es realitzarà pels mitjans 
telemàtics institucionals de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el model que 
es troba disponible en el mateix mitjà (www.bcn.cat). La inscripció efectuada per 
mitjans telemàtics es considerarà presentada davant l’administració. En el model 
d’inscripció s’han de formalitzar, per part de les persones interessades, la 
declaració de reunir els requisits generals referits a les dades personals (edat, 
nacionalitat i altres específics) i curriculars (titulació, coneixements de català i 
altres que es puguin regular com a requisits). Un cop complimentada la inscripció, 
els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter 
personal que són necessàries per a la selecció. En el mateix acte de la inscripció 
s’ha d’omplir el model de currículum. 

Les peticions i currículums tenen una vigència de 6 mesos durant els quals 
poden ser modificades les dades del currículum per a una categoria. Transcorregut 
aquest període, les inscripcions i els currículums es donaran de baixa del sistema, 
sense que es generi cap dret al respecte de formar part del procés selectiu de 
borsa de treball.

Es tindran en compte les dades que els/les aspirants facin constar a la sol·licitud 
i serà responsabilitat seva la veracitat d'aquestes. 

El procés de selecció per a una borsa de treball es realitzarà entre el personal 
inscrit en el la cartera de treball per a formar part de la selecció per a les borses de 
treball, sense perjudici de la inscripció de nous candidats en el termini d’inscripció 
indicat a la convocatòria. Començarà amb el decret de convocatòria del procés de 
l’òrgan competent en matèria de recursos humans de l’Ajuntament, que s’haurà de 
publicar a la Gaseta Municipal i al portal www.bcn.cat, secció cartera de treball on, 
com a mínim, hi constarà: 

La categoria a la qual fa referència la borsa.
El nombre màxim de persones que podrà integrar la borsa, si s’escau.
Els requisits per formar-ne part.
Els mèrits que es valoraran, criteris i puntuació mínima, si s’escau.
La data final a partir de la qual no s’inclouran en la valoració nous 
currículums 
Membres de la comissió de valoració.
Calendari de valoracions, proves i seu de la comissió.
Règim de publicació de resultats i vies de recurs.

La inclusió en una borsa de treball requerirà, en tot cas, la prèvia superació d’un 
procés selectiu mitjançant convocatòria pública

De les bases de constitució de les borses de treball es donarà compte a Junta de 
Personal, Comitè d’empresa i Comissió d’Igualtat, segons la seva tipologia, que 
disposaran de 7 dies hàbils per a presentar al·legacions, sense perjudici de les 
competències de la Comissió de seguiment de les borses de treball.

L’adopció d’acords que afectin el personal inscrit a la cartera de treball es 
notificarà via electrònica i, en tot cas sempre es podrà consultar l’estat de la 
inscripció al portal www.bcn.cat, secció cartera de treball (actiu, baixa, en procés 
selectiu).

La selecció de personal per a una borsa es farà d’acord els criteris següents:

Selecció per currículums



6628 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 31 30-11-2016

 

Entre el personal que compleixi els requisits es valorarà el currículum aportat. 
Els factors continguts al currículum es puntuaran d’acord amb els criteris que 
constin en la convocatòria de la borsa de treball.

En el cas que la selecció per currículums sigui la primera fase del procés 
selectiu, les bases podran establir una puntuació mínima per superar-la o bé un 
nombre màxim d’aspirants que puguin passar-la.

Els aspirants s’ordenaran d’acord amb la puntuació obtinguda en el currículum 
de major a menor. 

Els titulars dels currículums per a una categoria determinada que quedin per 
sota de la puntuació d’exclusió de la fase de selecció per currículum, seran donats 
de baixa en els sistema, sense perjudici que cada aspirant actualitzi les seves 
peticions per a futures resolucions de borsa de treball. 

Proves selectives

Com a mínim es realitzarà una prova de competències, habilitats i destreses i 
una altra de coneixements associades al lloc de treball. Les base podran establir 
una puntuació mínima per a la superació d’aquestes proves. 

Les proves selectives es poden realitzar, d’acord amb el que prevegi la 
convocatòria, entre tot el personal inscrit en la borsa oberta en una única fase, o 
bé com a segona fase entre els i les aspirants que hagin superat la fase de 
valoració de currículum. 

Les persones que formin part de la borsa s’integraran d’acord amb la puntuació 
final obtinguda per la suma de la puntuació de la fase de valoració de currículum i 
les proves que es realitzin. 

Amb la finalitat de fer efectiva la política d’integració de persones amb un grau 
de discapacitat igual o superior al 33%, es reservarà un 7% del global del nombre 
màxim de persones que composin la borsa de treball. 

10. Acollida i Publicitat

Es formalitzarà la finalització de cada procés selectiu de borsa amb una resolució 
del Gerent de Recursos Humans i Organització, de creació o ampliació de cada 
borsa, amb la llista nominal d’integrants ordenats per puntuació, resolució que s’ha 
de publicar en la Gaseta Municipal i s’informarà a la Comissió de Seguiment.

En el termini de 10 dies posteriors a la publicació de la borsa, els integrants de 
la mateixa rebran un correu electrònic d’acollida en el que se’ls indicarà que 
formen part de la borsa, se’ls adjuntarà el link per arribar a l’apartat de la Seu 
Electrònica de la web de l’Ajuntament, apartat Gestió de Borses de Treball, i se’ls 
informarà de les dades de contacte per fer consultes i/o aclarir dubtes.

A la Seu Electrònica de la web municipal i a la Intranet Municipal s’habilitarà un 
espai anomenat “Consulta i Estat de les Borses de Treball”, on es trobarà publicat 
l’Acord de les Borses de Treball vigent, acords de la comissió de seguiment de 
borses, avisos, i tot allò que pugui ser d’interès pel candidat.

Al mateix apartat es publicarà l’estat de les borses de treball generals i 
específiques, mitjançant un sistema que preservi les dades de caràcter personal i 
que informi de la situació en que es troba en llista el candidat.

11. Comissió de seguiment

La Comissió de seguiment de les borses de treball la integraran sis 
representants designats per l’administració i sis membres designats per les 
organitzacions sindicals.
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La Comissió s’ha de reunir mensualment o quan es consideri necessari per la 
majoria d’una de les parts.

Per part de la comissió es tractarà:

L’estat actualitzat de les borses de treball.
La constitució i ampliació de borses. 
Els moviments que s’hagin produït durant el període entre reunions.
Les incidències en la gestió de les borses (baixes, renúncies, incorporacions, 
etc.).
Els casos d’exclusió de la borsa per emissió d’informes negatius.
Coneixement de l’emissió d’informes, al·legacions i resolució de les 
mateixes.
Abans de la finalització dels períodes de caducitat, i/o quan resti un 25% 
per exhaurir-se la borsa de treball de candidats com a disponibles, 
l’Administració comunicarà aquest fet a la Comissió així com el temps 
aproximat que es preveu que pot restar per exhaurir-se completament la 
borsa atès a l’evolució i per tal de prendre decisions de gestió d’aquesta.

Aquells Organismes Autònoms i ens instrumentals adherits a l’Acord de 
condicions de treball i a l’Acord de constitució i funcionament de les borses de 
treball, en els quals es constitueixen i gestionen borses de treball específiques, es 
crearan subcomissions de seguiment de les borses configurades amb representació 
de l’administració i de les organitzacions sindicals.

Per la constitució de les borses de treball específiques serà necessària 
l’autorització, per part de l’òrgan competent en matèria de personal de 
l’Ajuntament de Barcelona, prèvia participació de la Comissió de Seguiment de 
borses de treball.

Els deures i competències d’aquestes Subcomissions seran les mateixes que les 
establertes en aquest articulat per la Comissió General. Les Subcomissions sempre 
hauran de remetre tota la informació i contingut de les reunions celebrades a la 
Comissió de seguiment general en un termini no superior a 10 dies des de la 
celebració de les reunions. En tot cas, si no es celebra reunió en les subcomissions 
mensualment remetran a la Comissió de Seguiment General l’estat de les borses 
de treball, els moviments i els informes si s’han generat.

En el cas de que sigui necessària estudiar la possibilitat d’establir alguna 
excepcionalitat, modificació o adaptació de criteris de l’Acord per alguna de les 
borses específiques, s’haurà de remetre aquesta petició i informació motivada a la 
Comissió de Seguiment General perquè es tracti i aprovi en el si de la mateixa amb 
caràcter previ a la resolució de la Gerència de Recursos Humans i Organització.

En tot cas, la comissió es reunirà amb motiu de la convocatòria del procés de 
constitució o ampliació d’una borsa de treball 

Disposició Transitòria Primera

Fins la implantació del mòdul de gestió de SAP BORSES i l’habilitació d’un portal 
de consulta del candidat de borsa, l’estat de les borses de treball es publicaran 
mensualment.

Disposició Transitòria Segona

La implantació del Pla de Recursos Humans ha implicat l'adopció de mesures 
extraordinàries de selecció de personal, per aquest motiu la Comissió farà un 
seguiment del mateix i es reunirà per valorar i revisar els criteris establerts en 
aquest Acord.
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Disposició Transitòria Tercera

En un termini no superior a 30 dies es constituirà la Comissió de Seguiment 
d'Informes Avaluació.

En la mateixa, es procedirà a la revisió i avaluació dels informes, alhora que 
s'avaluaran els efectes retroactius dels nous criteris establerts en aquest acord en 
matèria d'informes, envers el personal que presta serveis en el moment de la 
signatura de la nova regulació.

Als sis mesos de l’entrada en vigor aquesta regulació es revisarà en el si de la 
Comissió de seguiment de l’acord de condicions de treball.

Barcelona, 16 de novembre de 2016.
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Concursos oposicions
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE 22 PLACES DE LA 
CATEGORIA D'ENCARREGAT/ADA DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA, 
INSTITUT MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ DE PROMOCIÓ 
INTERNA
CONCURS NÚM. 05/2016

1. Objecte de la convocatòria
La convocatòria es regirà per aquestes bases i per altra normativa concordant. 

Així mateix, i pel que fa a la perspectiva de gènere, aquestes bases preveuen allò 
que disposa el Pla d’igualtat d’oportunitats de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 
Municipal, quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i homes en les 
diferents categories professionals. Les característiques de la convocatòria són les 
següents:

Núm. de places convocades: 22. 
Opció A: 19 places per jardineria/horts urbans.
Opció B: 1 plaça per magatzem.
Opció C: 2 places per vigilància.

Classe de personal: Laboral
Categoria: Encarregat/ada
Grup de titulació: Grup C1 
Nivell salarial: 5

Les persones que hagin superat totes les proves i no hagin obtingut plaça 
formaran part d'una borsa disponible per a la cobertura de vacants definitives fins 
a la propera convocatòria. Les vacants per cobrir amb aquesta borsa s’assignaran 
per rigorós ordre de nota. 

2. Sistema de selecció i torn de la convocatòria
El sistema de selecció és de concurs-oposició i s’articula en torn de promoció 

interna. 

3. Requisits de participació
3.1. Hi podrà prendre part el personal de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins 

que compleixi els requisits següents:

a) Ser treballadors/es amb la categoria d’auxiliar jardiner/a o oficial 2a 
maquinista (per extingir), o haver-les tingut, amb una antiguitat mínima de 
dos anys, o tenir la categoria de jardiner/a de l’Institut

b) Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o tècnica corresponent a 
cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica corresponent a formació 
professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior, en les 
titulacions de la família professional agrària (tècnic/a en jardineria, tècnic/a 
en jardineria i floristeria, tècnic/a superior en gestió i organització de 
recursos naturals i paisatgístics o equivalents) o, substitutivament, una 
antiguitat de deu anys de serveis actius en una categoria del grup C2. 

c) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions i les 
tasques pròpies de la categoria convocada. 

3.2. Tots els requisits anteriors s’han de complir l’últim dia de presentació de 
sol·licituds i s’han de mantenir fins al nomenament.

4. Sol·licitud de participació

4.1. Les sol·licituds s’han de presentar al registre d’Ecologia Urbana: Diagonal 
230 de dilluns a divendres amb horari de 8.30h a 14.00h.
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4.2. També és poden presentar a les oficines d’atenció ciutadana (OAC) de 
l’Ajuntament de Barcelona, o bé a través d’altres registres oficials d’acord al que 
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/1999, de 13 de gener. La relació d’aquestes OAC, i també les seves 
adreces corresponents, s’especifiquen a l’annex 3 d’aquesta convocatòria. Cal 
adjuntar a la instància els documents següents:

Fotocòpia de la titulació requerida per participar en el concurs-oposició.
Fotocòpia de la documentació que acrediti els mèrits que ha de valorar el Tribunal 
qualificador.
Currículum emplenat d’acord amb el model d’aquestes bases (annex 2). 

4.3. Termini de presentació de sol·licituds
Les persones aspirants disposen d’un termini de quinze dies naturals 

comptadors des l’endemà de la data de publicació de la convocatòria a la Gaseta 
Municipal.

4.4. Dades consignades a la sol·licitud
Els treballadors/es aspirants han de fer constar a la solicitud l’opció u opcions a 

les que opten en aquesta promoció.
Les dades corresponents al domicili, el telèfon i l’adreça electrònica que figurin 

en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a l’efecte de notificacions i 
serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva 
consignació i la comunicació a l’Institut de qualsevol canvi d’aquestes.

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la sol·licitud, sens perjudici que en qualsevol moment 
l’autoritat convocant o el tribunal del procés de selecció pugui requerir-les 
l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats 
en què hagin pogut incórrer les persones aspirants.

Les persones aspirants són responsables de comprovar i verificar l’exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.

4.5. Acreditació de la fase de concurs
Per ser valorada la fase de concurs, les persones aspirants han de presentar 

obligatòriament el model de curriculum vitae publicat en aquestes bases, en el qual
han d’escriure els mèrits que proposin per ser avaluades pel Tribunal Qualificador 
d’acord amb la relació de mèrits puntuables recollits al punt 9 d’aquestes bases.

Perquè aquests mèrits siguin objecte de valoració, han d’anar acompanyats de 
les corresponents fotocòpies dels documents acreditatius de tots i cadascun dels 
mèrits al·legats. Tots els fulls i els documents que formin part d’aquest curriculum 
vitae han d'anar degudament paginats.

El tribunal es reserva el dret de sol·licitar documentació complementària que 
clarifiqui la naturalesa o la durada de l’activitat desenvolupada per la persona 
aspirant.

5. Llista de les persones admeses i excloses (provisional i definitiva)
Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds, l’Institut publicarà la 

llista provisional de persones admeses i excloses, en la qual s’indicarà també 
quines persones aspirants han de fer la prova de llengua catalana, que es publicarà 
a la intranet de la Gerència d’Ecologia Urbana i al taulell d’anuncis de l’Institut.

Les persones aspirants poden formular les al·legacions que considerin 
convenients en el termini de deu dies naturals comptadors des de l’endemà de la
publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses.
En el cas que una persona aspirant no aparegui ni a la llista provisional 
d’admissions ni a la d’exclusions, a l’hora de formular la reclamació corresponent 
l’ha d’acompanyar d’una fotocòpia de la sol·licitud presentada.

Un cop acabat el termini de reclamacions i resoltes les possibles incidències, es 
farà pública la llista definitiva de persones admeses i excloses, en la qual s’indicarà 
també la data de realització de la primera prova.
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6. Convocatòria de proves
El dia, l’hora i el lloc de realització de cadascuna de les proves, així com els 

resultats d’aquestes, es publicaran a la intranet de la Gerència d’Ecologia Urbana i 
s’exposaran al tauler d’anuncis de la Direcció de Recursos Humans de Parcs i 
Jardins de Barcelona, Institut Municipal (c/ Tarragona, 141).

7. Procés selectiu
El procés selectiu constarà de les fases següents: 1. Fase d'oposició; 2. Fase de 

concurs.

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin al llarg de tot 
el procés selectiu i per prendre els acords que calgui per garantir-ne el 
funcionament correcte. 

L’ordre d’actuació de les persones aspirants per a aquells exercicis que no es 
puguin fer conjuntament s’iniciarà per la primera persona aspirant el primer 
cognom de la qual comenci per la lletra establerta de conformitat amb el darrer 
sorteig públic que s’hagi realitzat a aquest efecte. 

En aquelles proves que ho requereixin es farà una única crida. Les persones 
aspirants que no compareguin al lloc, la data i l’hora assenyalats seran 
definitivament excloses del procés selectiu. 

En el cas que el dia i l’hora de realització de la primera, la segona o la quarta 
prova del procés selectiu alguna de les dones aspirants estigui hospitalitzada per 
causa de part o pels dies immediatament posteriors a aquest, el tribunal articularà 
els mecanismes necessaris per possibilitar-li la realització de la prova o proves al 
recinte hospitalari on es trobi, sempre que sigui factible que aquesta execució es 
dugui a terme el mateix dia i hora en què ho faci la resta de persones aspirants 
convocades i el domicili es trobi a la província de Barcelona.

Perquè el tribunal habiliti aquest dispositiu, les aspirants que prevegin trobar-se 
els dies de realització de les proves en la situació esmentada al paràgraf l’anterior 
han d’informar del seu estat al tribunal mitjançant un correu electrònic enviat a 
l’adreça parcsijardins_selecció@bcn.cat i indicar a l’assumpte: “Aspirant en previsió 
de part”. En aquest correu han d’especificar les dades personals (nom i cognoms, 
DNI i telèfon de contacte), i també la data i l’hospital previst per al part. El termini 
establert per formalitzar aquesta petició és de cinc dies hàbils comptadors a partir 
de l’endemà de la publicació de la data de realització de la primera prova.

En el cas de la tercera prova (prova pràctica), si l’aspirant en previsió de part no 
pogués presentar-se a l’examen ni fer la prova, se li guardarà la nota del primer i 
del segon examen fins a la propera convocatòria, sempre que es mantinguin les 
característiques dels exàmens i hagi superat la resta de proves del procés. 

8. Fase d’oposició
Aquesta fase està formada per quatre proves de caràcter obligatori: (prova de

coneixements, llengua catalana, prova pràctica i psicotècnics). El tribunal pot 
determinar la realització de dos o més exercicis en una sola sessió i la seva 
execució en l’ordre que consideri més adient. En aquest cas, la correcció de cada 
exercici resta condicionada a la superació de les proves anteriors d’acord amb 
l’ordre establert en aquestes bases. 

8.1. Les proves de la fase d’oposició són les següents:

Primera prova: prova teòrica
Aquesta prova consistirà en un qüestionari tipus test que versarà sobre el 

contingut de les matèries recollides al temari corresponent de l’annex 1 d’aquestes 
bases. Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria. Serà qualificada amb una 
puntuació màxima de 10 punts. Cal obtenir la qualificació mínima de 5 punts per 
superar-la. Les persones aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 5 
punts quedaran eliminades del procés de selecció.
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Segona prova: prova sobre coneixements de català
En aquesta prova s'avaluarà el domini de la llengua catalana pel que fa a 

l’expressió escrita i oral, i la comprensió d’acord amb les característiques de la 
convocatòria.

Per superar la prova, els i les aspirants han de demostrar un nivell de 
coneixements similar al que caldria per a l’obtenció del certificat A2. Aquesta prova 
és obligatòria i eliminatòria.

Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes 
últimes seran eliminades del procés de selecció.

Queden exemptes de fer la prova les persones aspirants que:
Acreditin estar en possessió del certificat de nivell intermedi de català (A2) 
atorgat per la Secretaria de Política Lingüística, o titulació equivalent o 
superior, d’acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica 
el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català (DOGC núm. 6536, de 9 de gener de 2014).
Hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de 
personal de l’Institut, l’Ajuntament de Barcelona o qualsevol altra 
administració o empresa pública en què hi hagués establerta una prova de 
català del mateix nivell o superior, i així ho manifestin o acreditin.

Tercera prova: prova pràctica
Consistirà en un exercici pràctic sobre les funcions que cal desenvolupar, les 

habilitats i les aptituds que han de tenir les persones aspirants en la categoria 
d’encarregat/ada. El contingut de la prova versarà sobre les matèries recollides al 
temari específic annex 1 d’aquestes bases. Aquesta prova incorporarà un exercici 
que caldrà resoldre amb l’ordinador. Els exercicis podran ser individuals o en grup. 
Cadascun dels exercicis s’haurà de superar amb una qualificació mínima del 50% 
de la puntuació que la Junta de Valoració assigni a cadascun dels exercicis que 
s’hagin de fer.

La prova es qualificarà amb un màxim de 15 punts. Les persones aspirants que 
no obtinguin la qualificació de 8 punts quedaran eliminades del procés de selecció.

Quarta prova: proves psicotècniques
Consistirà en la realització de tres exercicis: un test de personalitat, un test de 

competències professionals i una entrevista. L’exercici serà qualificat fins a un 
màxim de 5 punts. La distribució de puntuació serà la següent: el test de 
personalitat es puntuarà com a APTE/A o NO APTE/A. El test de competències 
professionals tindrà una qualificació de fins a 3 punts. També es farà una 
entrevista que tindrà dues parts: una de les parts per contrastar el test de 
personalitat; i l’altra part, per valorar les competències, en què l’entrevista 
puntuarà fins a 2 punts. Aquestes proves són obligatòries i el test de personalitat 
és eliminatori.

8.2. La qualificació de la fase d’oposició es determinarà per la suma de les 
puntuacions obtingudes en la primera, la segona i la quarta prova, sempre que 
cadascuna s’hagi superat individualment segons els criteris establerts 
específicament.

Un cop acabades totes les proves d’aquesta fase i publicades les qualificacions 
de cadascuna de les proves, el tribunal publicarà una llista provisional amb totes 
les puntuacions de la fase d’oposició i obrirà un termini de cinc dies hàbils per 
resoldre les possibles reclamacions. Acabat aquest termini, el Tribunal Qualificador 
publicarà una llista definitiva de les qualificacions de la fase d’oposició.

9. Fase de concurs (avaluació de mèrits)
9.1. El concurs no té caràcter eliminatori. La puntuació obtinguda en el concurs 

de mèrits no es pot aplicar en cap cas per superar la fase d’oposició. 



NÚM. 31 30-11-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 6635

 

9.2. El Tribunal Qualificador només valorarà els mèrits acreditats 
documentalment, excepte l'experiència professional a l’Institut i la formació 
impartida per l’Institut, que es comprovaran d’ofici.

9.3. Aquesta fase consistirà en la valoració dels mèrits aportats per les persones 
aspirants que hagin superat l’oposició fins a un màxim de 24 punts, d’acord amb el 
barem que figura a continuació.

1. Per experiència professional, fins a 12 punts.

A Parcs i Jardins A altres empreses

a) Tasques relatives a les funcions pròpies 
de la categoria objecte d’aquesta 
convocatòria (fins a 12 punts)

A raó d'1 punt per 
any treballat

A raó de 0,6 punts 
per any treballat

b) Tasques en la categoria jardinera (fins a 
12 punts)

A raó de 0,8 punts 
per any treballat

A raó de 0,4 punts 
per any treballat

c) Tasques en la categoria d’auxiliar 
jardinera o d’oficial 2a maquinista (fins a 6 
punts)

A raó de 0,6 punts 
per any treballat

A raó de 0,2 punts 
per any treballat

L’experiència professional s’acredita mitjançant l’Informe de vida laboral, atorgat 
per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, i els contractes de treball, i són 
necessaris ambdós documents. L’experiència a l’àmbit de l’Administració pública es 
pot acreditar també mitjançant un certificat emès pel secretari/ària o l’òrgan 
competent de l’Administració en què s’hagin prestat els serveis. Tanmateix, 
l’experiència a Parcs i Jardins es comprovarà d’ofici.

2. Per titulacions acadèmiques relacionades amb les tasques pròpies de la 
categoria, excepte aquella que sigui un requisit de participació, fins a 6 punts, 
segons el barem següent:

Tècnic/a FP
Tècnic/a 

superior PF

Títol de mestre/a jardiner/a 3

Tècnic/a en jardineria 3

Tècnic/a en jardineria i floristeria 3

Tècnic/a sup. en gestió i organització de recursos 
naturals i paisatgístics

3

Tècnic/a sup. en paisatgisme i medi rural 3

Títol universitari de biologia, agrònom/a, 
enginyer/a tècnic/a agrícola, forestal

1 punt
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3. Per cursos de formació, reciclatges i seminaris relacionats amb els continguts 
del temari (annex 1) duts a terme durant els darrers deu anys, fins a 4 punts.

Formació presencial A raó de 0,02 punts per hora formativa

Formació en línia Voluntària, a raó de 0,03 per hora lectiva
A Parcs i Jardins, 1 punt per període. 

El Tribunal Qualificador només valorarà els cursos d’acord amb les hores 
certificades.

4. Per estar en possessió del certificat de coneixements de català o titulació 
equivalent, fins a 1 punt.

CERTIFICATS Puntuació

B 0,5 punt

C 1 punt

5. Per estar en possessió del permís de conduir, fins a 2 punts.

CARNETS Puntuació

B 1 punt

C 1 punt

9.4. El Tribunal Qualificador farà pública una llista provisional de puntuacions 
que resulti de l’aplicació del barem de mèrits d’aquesta convocatòria. Les persones 
aspirants, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà d’aquesta 
publicació, poden presentar davant el tribunal les reclamacions que considerin 
oportunes respecte a la llista provisional de puntuacions.

9.5. Un cop acabat el termini esmentat a la base anterior i resoltes les 
reclamacions es farà pública la llista definitiva de puntuacions del concurs.

10. Resultat final de la fase de concurs-oposició
10.1 El resultat final serà la suma de les qualificacions obtingudes en la fase 

d’oposició i en la fase de concurs , respectivament. 
10.2. El Tribunal publicarà una llista amb les persones aspirants amb les 

qualificacions obtingudes en la fase d’oposició i de concurs, ordenada de major a 
menor puntuació. En cas d’empat en alguna posició l’ordre de classificació 
s’establirà d’acord amb els criteris següents, tenint en compte que cadascun dels 
criteris és excloent:

Primer criteri: la persona aspirant que hagi obtingut plaça en un procés 
d’oferta pública a Parcs i Jardins. 
Segon criteri: la persona aspirant que hagi obtingut la millor nota en la 
prova pràctica.
Tercer criteri: a favor de la persona aspirant el sexe de la qual sigui menys 
representat en el col·lectiu professional objecte d’aquest concurs, que en 
aquest cas són les dones.
Quart criteri: la persona aspirant que hagi obtingut la millor nota en la 
prova de coneixements.
Cinquè criteri: la persona aspirant amb més antiguitat a l’Institut.
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10.3. Les persones aspirants que hagin superat les proves però no hagin tingut 
plaça formaran part d’una borsa per a la cobertura de vacants definitives, de la 
categoria concursada, quan aquestes es produeixin. L’assignació de vacants es 
durà a terme amb estricte ordre de nota del procés.

11. Acreditació de requisits i mèrits 
Les persones aspirants proposades per ocupar les places del concurs hauran de 

presentar, al Departament de Formació i Selecció de Parcs i Jardins, Institut 
Municipal (c/ Tarragona, 141, 08014 de Barcelona), en el termini màxim de 10 
dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci final del concurs-
oposició, els originals i una fotocòpia de cadascun dels documents acreditatius dels 
requisits exigits i dels que s’han valorat en la fase de concurs, per tal d’efectuar la 
compulsa dels mateixos.

Si dins el termini esmentat, tret dels casos de força major, les persones 
aspirants aprovades proposades no presenten la documentació o no reuneixen els 
requisits exigits, restaran excloses del procés de selecció i quedaran anul·lades 
totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver 
incorregut per falsedat.

12. Resultats finals
El Tribunal publicarà la relació de les 22 persones que han obtingut plaça per 

ordre de puntuació. El nombre de persones seleccionades no pot ultrapassar el de 
les places convocades. El Tribunal proposarà a la Gerència el corresponent canvi de 
categoria

13. Tribunal qualificador
13.1. El Tribunal Qualificador està format pels membres següents:

President:
Jordi Ribas i Vilanova, gerent de Parcs i Jardins, com a titular, o bé la 
persona en qui delegui.

Vocals:
Carme Melús i Nuño, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
Josep Manel Ballestero Rosell, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
Josep Oriol Salvat Devesa, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
Antoni Garcia Bravo, com a titular, o bé la persona en qui delegui.
Izaskun Martí Carral, com a titular, o bé la persona en qui delegui.

Una persona experta externa en jardineria com a titular, o bé la persona en qui 
delegui.

Un/a observador/a, titular: Susana Rofin Gimeno o suplent: Bartolomé Carmona 
Ramos.

Secretari: Josep Padró Maneus com a titular, o bé la persona en qui delegui. 

13.2. Els membres del tribunal han d’abstenir-se d’intervenir, notificant-t’ho al 
president del tribunal, quan concorrin circumstàncies de les que preveu l’article 
28.2 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999, o quan hagin impartit 
cursos o treballs per a la preparació de persones participants en proves selectives 
els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria. Igualment, les persones 
participants poden recusar els membres del tribunal quan concorrin les 
circumstàncies previstes.

13.3. El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de personal 
tècnic especialista per a totes o algunes de les proves, que actuarà amb veu però 
sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se li sotmetin 
relatives a les matèries de la seva competència.

13.4. Per a l’execució de proves que hagin de fer professionals especialistes, cal 
només la presència d’un membre del tribunal per assegurar-ne la correcta 
realització.

13.5. A l’efecte de comunicacions i altres incidències, el tribunal tindrà la seu a 
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal (c/ Tarragona, 141, 08014 de 



6638 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 31 30-11-2016

 

Barcelona), la qual facilitarà el suport material i tècnic necessari per a la seva 
actuació.

13.6. El Tribunal Qualificador pot excloure del procés selectiu qualsevol 
participant amb alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els 
principis d’equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el 
desenvolupament normal de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.

13.7. El tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i 
prendre els acords necessaris per al bon funcionament del concurs-oposició, dins el 
marc d’aquestes bases i de la legislació aplicable.

ANNEX 1: 

TEMARI “OPCIÓ A” JARDINERIA-HORTS URBANS

1. La Gerència d’Ecologia Urbana
2. Els estatuts de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal
3. Conveni col·lectiu de PJBIM i els principals acords dels darrers quatre anys
4. El Pla d’igualtat d’oportunitats a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 

Municipal
5. Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. Organització interna
6. Els espais verds de Barcelona. Localitzacions i característiques
7. Prevenció de riscos laborals
8. La resolució de conflictes
9. El treball en equip
10. Els estils de lideratge
11. El manteniment en jardineria. Operacions de manteniment. Calendari de 

treball
12. El manteniment de la jardineria des de l’òptica de la sostenibilitat i la 

biodiversitat
13. Interpretació de plànols i croquis. Replanteig en planta i altimetria
14. Manteniment d’arbres. L’arbratge viari i de parc. Processos i programació
15. Manteniment de gespes. Processos i programació
16. Manteniment de plantes anuals, vivaces i arbusts. Processos i programació
17. Manteniment del sòl. Adobs orgànics. Esmenes
18. Fertilitzants. Classificació general i característiques principals
19. Plagues i malalties de les plantes
20. Salut vegetal
21. Reg
22. La Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat
23. El manteniment de la jardineria des de l’òptica de la sostenibilitat i la 

biodiversitat
24. Bones pràctiques de jardineria per conservar i millorar la biodiversitat: 

l’arbrat
25. Bones pràctiques de jardineria per conservar i millorar la biodiversitat: 

grups arbustius i tanques vegetals
26. Bones pràctiques de jardineria per conservar i millorar la biodiversitat: 

gespes, prats i herbassars
27. Bones pràctiques de jardineria per conservar i millorar la biodiversitat: 

ambients aquàtics i basses
28. Els hàbitats de la fauna urbana

Bibliografia orientativa:

Manual de prevenció de riscos laborals en jardineria. IM Parcs i jardins
Procediments de formació interna: metodologia de treball en jardineria. IM 
Parcs i Jardins
Documentació d’un SGMA. IM Parcs i Jardins (intranet)
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Procediment de control de risc de l’arbratge viari. IM Parcs i Jardins
Documentació del mòdul de maquinària. IM Parcs i Jardins
Plec de condicions tècniques de jardineria. IM Parcs i Jardins (intranet)
Pla de gestió de l’arbratge viari de Barcelona 2005. IM Parcs i Jardins 
(intranet)
Plec de condicions tècniques per a les instal·lacions de reg. IM Parcs i Jardins 
(intranet)
Organigrama de la DEVB 
Pla del verd i la biodiversitat (disponible al web)
Bones pràctiques de jardineria (estarà disponible al web el mes de juliol)
Estatuts de PiJ
Informació dels parcs i localització (disponible al web)
Protocol de benvinguda - carpeta de l’encarregat/ad
Bones pràctiques de jardineria per conservar i millorar la biodiversitat
Guia d’educació ambiental, núm. 23: Ocells de Barcelona
Guia d’educació ambiental, núm. 39: Fauna de Barcelona: amfibis, rèptils i 
mamífers
Ambdues guies es troben al web municipal:
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/publicacions-2

TEMARI “OPCIÓ B” MAGATZEM

1. La Gerència d’Ecologia Urbana
2. Els estatuts de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal
3. Conveni col·lectiu de PJBIM i els principals acords dels darrers quatre anys
4. El Pla d’igualtat d’oportunitats a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 

Municipal
5. La Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat
6. Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. Organització interna
7. Els espais verds de Barcelona. Localitzacions i característiques
8. Prevenció de riscos laborals
9. La resolució de conflictes
10. El treball en equip
11. Els estils de lideratge
12. Instruccions i normatives: Equips de protecció individual. PSSL 04. NTP 787. 

NTP 747. NTP 980
13. Instruccions i normatives: Roba de protecció i senyalització d’alta visibilitat. 

NTP 769. NTP 718
14. Instruccions i normatives: Calçat per a protecció individual. NTP 813

Bibliografia orientativa:

Manual de prevenció de riscos laborals en jardineria. IM Parcs i jardins
Documentació d’un SGMA. IM Parcs i Jardins (intranet)
Conveni col·lectiu de PJBIM
Documentació del mòdul de maquinària. IM Parcs i Jardins
Organigrama de la DEVB 
Bones pràctiques de jardineria (estarà disponible al web el mes de juliol)
Estatuts de PiJ
Informació dels parcs i localització (disponible al web)
Ordenança d’ús de les vies i els espais públics de Barcelona 
Ordenança municipal de mesures per a la convivència ciutadana de Barcelona 
Normativa de seguretat privada
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TEMARI “OPCIÓ C” VIGILÀNCIA

1. La Gerència d’Ecologia Urbana
2. Els estatuts de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal
3. Conveni col·lectiu de PJBIM i els principals acords dels darrers quatre anys
4. El Pla d’igualtat d’oportunitats a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 

Municipal
5. La Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat
6. Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. Organització interna
7. Els espais verds de Barcelona. Localitzacions i característiques
8. Prevenció de riscos laborals
9. La resolució de conflictes
10. El treball en equip
11. Els estils de lideratge
12. El manteniment de la jardineria des de l’òptica de la sostenibilitat i la 

biodiversitat
13. Interpretació de plànols i croquis. 
14. Reg
15. Principals organismes municipals. Competències
16. Ordenança municipal d’ús de les vies i els espais públics
17. Ordenança municipal de mesures per a la convivència ciutadana
18. Normativa estatal de protecció ciutadana i seguretat privada
19. Trànsit i seguretat viària
20. Ofimàtica bàsica
21. Aparells radiotransmissors. Manteniment. Normativa.
22. Comunicacions d’urgència i emergència
23. Coordinació amb policia, serveis sanitaris i bombers/eres
24. El servei de guàrdies setmanal

Bibliografia orientativa:

Manual de prevenció de riscos laborals en jardineria. IM Parcs i jardins
Documentació d’un SGMA. IM Parcs i Jardins (intranet)
Conveni col·lectiu de PJBIM
Documentació del mòdul de maquinària. IM Parcs i Jardins
Organigrama de la DEVB 
Bones pràctiques de jardineria (estarà disponible al web el mes de juliol)
Estatuts de PiJ
Informació dels parcs i localització (disponible al web)
Ordenança d’ús de les vies i els espais públics de Barcelona 
Ordenança municipal de mesures per a la convivència ciutadana de Barcelona 
Normativa de seguretat privada 
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Annex 2: Model de SOL·LICITUD I CURRÍCULUM

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I CURRICULUM
(Concursos de Promoció Professional)

(Cal presentar una sol·licitud amb tota la documentació per cada concurs en què 
es vulgui participar)

REFERÈNCIA CONCURS: .............................

PLAÇA/PLACES DE: ..............................................................Especialitat.....................................

DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT:

CODI DEL TREBALLADOR/A: ...................
DNI..................................................
NOM I COGNOMS: ..............................................................................................................
CATEGORIA:.......................................................................................................................
NIVELL: ..................
DESTÍ ACTUAL: ..................................................................................................................
CENTRE DE TREBALL:............................................................................................................
DOCUMENTS QUEADJUNTA PER ALS REQUISITS I MÈRITS
..................................................................................................................................Pag:..
..................................................................................................................................Pag:..
..................................................................................................................................Pag:..
..................................................................................................................................Pag:..
..................................................................................................................................Pag:..
..................................................................................................................................Pag:..
..................................................................................................................................Pag:..
..................................................................................................................................Pag:..
..................................................................................................................................Pag:..
..................................................................................................................................Pag:..
..................................................................................................................................Pag:..

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, s’informa que les dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer “Gestió R.H” 
de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la 
convocatòria de selecció en què participen com a part integrant de la Gestió de RH de l’ esmentat 
Institut. Amb aquesta sol·licitud consenten en el tractament de les seves dades personals per a la 
finalitat indicada. Finalment informem que poden exercir en qualsevol moment els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per escrit al Registre General de l’Ajuntament, plaça 
St. Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte: “ Tutela de drets LOPD”. 

        No dono el consentiment

El treballador/a manifesta que reuneix totes les condicions exigides a les bases de la convocatòria.

SIGNATURA:

Registre d’entrada  
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Annex 3: Oficines d’atenció ciutadana

OFICINES D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficines d’atenció ciutadana (OAC) 
Horari general (excepte l'OAC Sant Miquel): de dilluns a dimecres i 
divendres, de 8.30 a 14.30 h. Dijous, de 8.30 a 20.00 h (últim torn, 19.30 
h).
Horari general de l'OAC Sant Miquel: de dilluns a dissabte, de 8.30 a 20.00 
h (últim torn, 19.30 h).
Horari d’estiu (excepte l'OAC Sant Miquel) (del 24 de juny al 24 de 
setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.
Horari d’estiu de l'OAC Sant Miquel (de l’1 al 31 d’agost): de dilluns a 
divendres, de 8.30 a 20.00 h. Dissabte, de 9.00 a 14.00 h.

Oficina d’Atenció Ciutadana de Ciutat Vella (Ramelleres, 17)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de l’Eixample (Aragó, 328)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Sants-Montjuïc (Creu Coberta, 
104)
Subseu Marina (pg. Zona Franca, 185-219)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de les Corts (pl. Comas, 18)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Sarrià - Sant Gervasi (Anglí, 31)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Gràcia (pl. Vila de Gràcia, 2)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte d’Horta-Guinardó (Lepant, 387)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Nou Barris (pl. Major Nou Barris, 
1)
Subseu Zona Nord (Costabona, 3-5)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Sant Andreu (Segre, 24-32)
Oficina d’Atenció Ciutadana del districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 
1)
Oficina d’Atenció Ciutadana Pl. Sant Miquel (pl. Sant Miquel, 3)
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Concursos de personal
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE TRES 
CONCURSOS PER A LA PROVISIÓ DE TRES LLOCS DE TREBALL
(Aprovades per decret de l’Alcaldia)

De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari del dia 22 de 
juliol de 1988, es convoquen per a la seva provisió pel personal de plantilla 
d'aquest Ajuntament els llocs de treball que consten a l'annex, d'acord amb les 
condicions específiques que s'indiquen en aquest mateix annex per a cadascun 
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a continuació:

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

A part dels requisits addicionals de cada concurs, per a optar a qualsevol 
convocatòria és necessari:

– Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un Institut Municipal, i no 
pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni Servei de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

– Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament 
de Barcelona. El personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut 
Municipal i el personal laboral fix de l’Ajuntament posteriorment 
subrogat a un Institut podrà participar igualment en els concursos. 
També hi podran participar els contractats laborals fixos d’Instituts 
Municipals que hagin efectuat la corresponent adhesió a l’Acord Marc de 
Condicions de Treball, d’acord amb la clàusula preliminar cinquena de 
l’esmentat Acord.

– Haver prestat un mínim d'un any de serveis com a funcionari de carrera 
o amb contracte laboral indefinit a l’Ajuntament o Institut Municipal.

– Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs.

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis 
anteriors en altres administracions públiques que hagin estat formalment 
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt.

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un màxim d'1 punt segons el 
barem següent:
– Per posseir com a grau un nivell superior al del lloc de treball convocat: 

1 punt.
– Per posseir com a grau el mateix nivell del lloc de treball convocat: 

0,75 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en dos al del lloc de treball 

convocat: 0,50 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en quatre al del lloc de treball 

convocat: 0,25 punts.
3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, si és el cas, l'últim ocupat, 

fins a un màxim d'1 punt segons el barem següent:
– Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell al del lloc de treball 

convocat: 1 punt.
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball inferior en dos nivells al del 

lloc de treball convocat: 0,50 punts.
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball de nivell superior al nivell del 

lloc de treball base de la categoria del concursant: 0,25 punts.
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– A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del lloc de treball 
desenvolupat, el nivell de complement de destinació efectivament 
acreditat en la nòmina corresponent, quan es tracti d'un nivell superior 
al del grau personal consolidat de cada aspirant, i el nivell del lloc de 
treball ocupat per adscripció o trasllat quan aquest sigui inferior al grau 
personal que hagi pogut consolidar a la carrera administrativa.

4. Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran fins a 2 punts, sempre 
que tinguin relació directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si 
s'escau, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació.

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pels membres següents:
– Presidència:

El director de Recursos Humans, com a titular.
– Vocalies:

El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada concurs s'indiqui 
expressament a l'annex, que en cas d'absència del president titular, 
exercirà la presidència de la Junta.
Un cap de Personal de sector d'actuació o districte.
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del concurs.
Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans, qui també tindrà la 
condició de secretari/ària de la Junta de Valoració.

A més, a tots els concursos hi podran assistir, en els termes previstos a les 
Bases Marc, els representants designats conjuntament per la Junta de Personal i el 
Comitè d'Empresa.

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar la 
sol·licitud, a la qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats classificats segons 
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acreditatius corresponents, al 
Registre General o a qualsevol dels registres municipals, en el termini de quinze 
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en la 
Gaseta Municipal.

Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data 
d'acabament de l'esmentat termini.

Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i la documentació separada, 
per a la qual cosa, es podrà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a 
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels districtes.

En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-lo s'atendrà a l'antiguitat de serveis 
prestats a la Corporació des de la data d'incorporació en la plantilla, amb caràcter 
indefinit.

En els casos en què entre els mèrits complementaris s'estableixi la redacció d'un 
informe o memòria, aquest no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en aquells 
casos en què les bases específiques del concurs determinin un nombre superior de 
pàgines, donades les característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe s'haurà 
de presentar conjuntament amb la sol·licitud i el curriculum vitae.

Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen com a règim horari 
el de 37 hores i 30 minuts setmanals.

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d'acreditació 
i de comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de 
mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar 
aspectes concrets en relació als mèrits al·legats.

Les destinacions adjudicades són irrenunciables un cop s'ha pres possessió del 
lloc. Malgrat això, quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents 
concursos convocats, haurà d'optar per una d'elles, dins del termini dels tres dies 
hàbils següents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del departament de Personal 
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de la proposta de la Junta de Valoració de l'últim concurs en què hagi obtingut la 
plaça.

Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta convocatòria, s'estarà a allò 
que disposen les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de 
1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent.

ANNEX
Concurs núm. 102/2016-C. Un lloc de treball de Cap de Secció 1 de la família 

general (GE) adscrit al Departament de Llicències i Inspecció de la Direcció de 
Serveis de Llicències i Espai Públic del Districte de Les Corts. (Nivell 24)

Concurs núm. 103/2016-C. Un lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la 
família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de Comerç de la Gerència 
d’Empresa, Cultura i Innovació. (Nivell 24)

Concurs núm. 104/2016-C. Un lloc de treball de TÈCNIC/A 2 de la família 
professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit a la Direcció de Serveis de Secretaria 
Tècnic-Jurídica de a Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos.
(Nivell 24)

CAP DE SECCIÓ 1 de la família general (GE) adscrit al Departament de 
Llicències i Inspecció de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
del Districte de Les Corts.
Concurs núm. 102/2016-C

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de Cap de Secció 1 de la família general (GE) adscrit al Departament de 
Llicències i Inspecció de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic del 
Districte de Les Corts.

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Cap de 
Secció 1 de la família general (GE) adscrit al Departament de Llicències i Inspecció 
de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic del Districte de Les Corts.

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Cap de Secció 1 (50.10.GE.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional: Comandament
Tipus de lloc: Cap de Secció 
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A1 i A2
Destinació: Nivell 24
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.

2. Esquema retributiu
Destinació: 24 (588,75 € mensuals segons catàleg vigent)
Complement específic: 1.080,31 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Cap de Secció 1 de la família GE)
3.1.1. Missió
Coordinar i supervisar equips especialitzats que es responsabilitzen d’un o més 

programes i processos tècnics d’un servei integrat, d’acord amb les directrius del 
cap, la normativa establerta i les necessitats plantejades per tal de d’aconseguir
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l’adequat desplegament i resolució d’aquests programes i processos en termes 
d’eficàcia i qualitat.

3.1.2. Funcions 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

Dissenyar i realitzar el desenvolupament de la programació de l‘equip en el 
marc d’actuació fixat i sota les directrius de l‘òrgan superior on esta adscrit 
l’equip o centre prestador de serveis.
Coordinar els recursos humans adscrits al centre o equip, gestionar els
recursos econòmics assignats i integrar la prevenció de riscos laborals, 
d’acord amb el sistema de gestió de seguretat i salut laboral de 
l’Ajuntament.
Realitzar el seguiment i control de la prestació de serveis.

2. Integra totes les activitats o processos que constitueixen una funció o servei 
complet. Habitualment coordina un equip de persones amb perfil tècnic i 
especialitzat, requerint així d’una alta capacitat de comunicació i influència per 
desenvolupar-lo i motivar-lo i d’un coneixement especialitzat de la funció o servei. 

3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió i disposen de 
certa de llibertat d’actuació. La coordinació es duu a terme mitjançant informes de
gestió i anàlisi d’indicadors o a través de les reunions periòdiques establertes. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen en un marc normatiu o 
de processos estandarditzats.

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on 
presten els seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb 
proveïdors externs i altres operadors per dur a terme el control de serveis fruit de 
contractes, convenis o altres sistemes de col·laboració. Poden representar 
tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i 
externes.

6. Aquest lloc de treball requereixen d’un profund coneixement sobre una àmplia 
varietat de procediments i poden contribuir a la seva millora a través de propostes 
i de la competència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior o 
mitjana, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de treball. El 
lloc requereix de capacitat de coordinació d’equips.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Llicències i Inspecció)

3.2.1. Funcions
Tramitació i resolució de llicències mediambientals, llicències d’activitat, 
llicències d’ocupació d’espai públic i inspecció de les mateixes.
Tramitació i resolució de llicències d’obra i habitatge i inspecció de les 
mateixes.
Tramitació d’expedients de disciplina urbanística i sancionadors vinculats a 
les llicències i a la inspecció.
Elaboració del dictamen tècnic d’expedients de declaracions de ruïna.
Atenció especialitzada al ciutadà en matèria de llicències i inspecció.
Assoliment dels objectius i compromisos adoptats pels plans municipals i del 
Districte en l’àmbit de les seves competències.
Gestió i supervisió dels contractes amb empreses dins del seu àmbit 
d’actuació.
Direcció dels recursos humans i materials assignats.
Integració de la prevenció de riscos laborals dins de l’àmbit del seu 
departament, vetllant per al compliment de la normativa i procediments 
establerts en aquesta matèria.
Aplicació dels criteris funcionals definits pels sectors de referència.
Exercici de les competències que li siguin delegades.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Direcció en el compliment de 
les seves funcions.
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4. Requisits de participació
Pertànyer al grup A, subgrup A1 i A2 de qualsevol de les categories de 
l’Ajuntament de Barcelona
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d'aquest Ajuntament.

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que 
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu.

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:

Experiència en tasques tècniques, especialment en l’àmbit específic de 
llicències d’obres fins a 1 punt.
Experiència en gestió i explotació d’aplicacions i programes informàtics de 
gestió de llicències i inspecció fins a 1,5 punts.
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Experiència en gestió de llicències d’obres majors pel que fa a l’aplicació 
de les normatives tècniques que li sòn pròpies fins a 2 punts.
Experiència en la direcció i lideratge d’equips professionals a l’Ajuntament 
de Barcelona fins a 1,5 punts.

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball.

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de Cap de Secció 1 de la família general (GE) d’acord 
amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM):Compromís professional, Treball en 
equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i obertura al 
canvi, Autoconfiança, Empatia, Lideratge i Desenvolupament, Direcció de persones.

L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris.

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats la puntuació mínima és d’11,5 punts.
Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 
de 9 punts.

6. Junta de valoració
President:

Sr. Albert Bassas Parcerisas, director de Llicències i Espai Públic del 
Districte de Les Corts, o persona en qui delegui.

Vocals:
Sra. Cristina Suñé Ruiz, directora de Serveis Generals del Districte de Les 
Corts, o persona en qui delegui.
Sra. Berta Casajuana Riera, cap de Departament de Llicències i Inspecció
del Districte de Les Corts, o persona en qui delegui.
Sra. Joana Soler Moya, cap de Departament de Recursos Interns del 
Districte de Les Corts, o persona en qui delegui.

Secretària:
Sra. Sonia León Prieto, tècnica del Departament de Selecció i Promoció de 
Recursos Humans, o persona en qui delegui, qui farà les funcions de 
secretària.

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa.

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic.

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.
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Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal.

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan 
convocant.

10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar 
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada 
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents. 

GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció 
de Serveis de Comerç de la Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació.
Concurs núm. 103/2016-C

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit a la 
Direcció de Serveis de Comerç de la Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació.

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
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de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Gestor/a de 
Projecte 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de Comerç de 
la Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació.

1. Classificació dels llocs convocats
Denominació: Gestor/a de Projecte 2 (70.20.GE.10 segons catàleg 

vigent)
Àmbit funcional: Tècnic
Tipus de lloc: Gestió de Projectes
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A1 i A2
Destinació: Nivell 24
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.

2. Esquema retributiu
Destinació: 24 (588,75 € mensuals segons catàleg vigent)
Complement específic: 1.029,81 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Gestor/a de Projecte 2 de la família 

GE)
3.1.1. Missió
Dirigir programes o projectes, planificant, organitzant i coordinant la seva 

activitat i els recursos econòmics, tècnics i humans assignats, per tal de complir 
amb els objectius i resultats en el termini, qualitat i cost previst. 

3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són: 

Dirigir la definició, planificació, execució i supervisió dels programes i 
projectes dins l’òrgan on presta els seus serveis.
Dirigir programes i projectes desenvolupats per externs, dins de l’òrgan on 
presten els seus serveis.
Donar impuls als programes i projectes i coordinar les actuacions dels 
recursos humans i materials assignats adaptant els mitjans personals i 
materials disponibles a la programació establerta.
Col·laborar amb altres unitats de l’organització territorial i altres òrgans per 
a definir criteris tècnics que siguin d’aplicació als projectes.

2. Dirigeix projectes amb un volum de recursos tècnics, econòmics i humans 
reduït i/o amb un impacte en una parcel·la molt específica dins l’organització per 
l’especificitat de la funció o servei que presta. Actua en un àmbit tàctic amb cert 
component tècnic, implantant els projectes definits.

3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió puntual d’un 
superior sobre els resultats obtinguts i contemplen una llibertat d’actuació àmplia 
en l’operativa.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no necessàriament es desenvolupen sobre 
un marc normatiu i/o de processos estandarditzats. 

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els desenvolupament dels programes o projectes de l’òrgan on presten els 
seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb agents externs i 
altres operadors per dur a terme el control d’encàrrecs i col·laboració externa. 
Poden representar tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb 
entitats internes i externes.

6. Aquest lloc de treball requereix de la competència tècnica d’una llicenciatura, 
enginyeria o arquitectura superior o d’una diplomatura o grau vinculada al seu 
àmbit professional, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de 
treball de la Corporació Municipal. El lloc no requereix el comandament de 
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persones, però pot comportar la supervisió de tasques realitzades per altres 
tècnics i administratius o de serveis externs, a l’òrgan on presten els seus serveis.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de 
Serveis de Comerç)

3.2.1. Missió
Direcció de la gestió que correspon a l'Ajuntament en matèria de comerç.
3.2.2. Funcions 

Planificar i execució de les polítiques sectorials en matèria de comerç.
Dirigir l'activitat d'inspecció de comerç: vigilància del compliment de les 
disposicions legals vigents en les matèries vinculades amb el comerç, i 
denúncia mitjançant l'acta corresponent de les infraccions detectades.
Coordinar els serveis municipals de llicències d'obertura d'establiments.
Normalització dels criteris d'inspecció en aspectes relacionats amb la seva 
competència.
Realitzar o encarregar estudis necessaris per a la millora del 
desenvolupament comercial i la seva integració amb la resta d'activitats a la 
ciutat.
Promocionar el comerç de Barcelona dins les seves àrees d'influència.
Realitzar totes aquelles funcions que per encàrrec o delegació li siguin 
encomanades per la Gerència en l'àmbit de les seves competències.
Proposar a la Gerència l'adopció d'acords en les matèries pròpies de les 
seves competències.
Representar a la Gerència i a l'Ajuntament, per delegació d'aquesta, en les 
matèries pròpies de la seva competència.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de qualsevol de les categories de 
l’Ajuntament de Barcelona o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de 
qualsevol de les categories de l’Ajuntament de Barcelona.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d'aquest Ajuntament.

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o
exercici del mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.
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Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu.

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:

Experiència en direcció, planificació, coordinació i gestió de projectes fins 
a 2,5 punts
Experiència en coordinació i participació en les taules de treball 
municipals i/o amb altres administracions públiques i institucions fins a 2 
punts
Experiència en gestió de recursos tècnics i econòmics, fins a 0,75 punts
Experiència en redacció d’informes, memòries i altres documents fins a 
0,75 punts

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família 
professional General d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): 
Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament 
analític, Recerca d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura 
al canvi, Rigor i organització, Comunicació i influència, Lideratge i 
Desenvolupament.

L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es 
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes 
d’avaluació complementaris.

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 
punts.
Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 
de 9 punts.

6. Junta de valoració
President:

Sr. Salvador Illa Roca, gerent d’Empresa, Cultura i Innovació, o persona en 
qui delegui.
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Vocals:
Sra. Merce Garcia del Estal, directora de Serveis de comerç de la Gerència 
d’Empresa, cultura i Innovació, o persona en qui delegui.
Sr. Angel Pascual Oliva, tècnic de la Gerència de Presidència i Economia, o 
persona en qui delegui.
Sra. Francesca Otàlora Sala, cap de Departament de Recursos Humans de 
la Gerència de Recursos, o persona en qui delegui.
Sra. Esther López Pérez, gestora de Projectes del Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i 
Organització qui també farà les funcions de secretària del procés, o persona 
en qui delegui.

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa.

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic.

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
En el cas de personal de l‘Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta 
Municipal. La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà 
del cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal.

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant. 
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10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar 
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada 
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents. 

TÈCNIC/A 2 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit a la 
Direcció de Serveis de Secretaria Tècnic-Jurídica de a Direcció de Serveis 
Generals de la Gerència de Recursos.
Concurs núm. 104/2016-C

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de TÈCNIC/A 2 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit a la 
Direcció de Serveis de Secretaria Tècnic-Jurídica de a Direcció de Serveis Generals 
de la Gerència de Recursos.

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de TÈCNIC/A 2 
de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit a la Direcció de Serveis de 
Secretaria Tècnic-Jurídica de a Direcció de Serveis Generals de la Gerència de 
Recursos.

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Tècnic/a 2 (80.20.SJ.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional: Tècnic
Tipus de lloc: Tècnic
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A1 
Destinació: Nivell 24
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.

2. Esquema retributiu
Destinació: 24 (588,75 € mensuals)
Complement específic: 1.029,81 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic/a 2 de la família SJ)
3.1.1. Missió
Realitzar funcions tècniques pròpies de la seva família professional, en les 

matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus 
serveis, de manera autònoma, d’acord amb la normativa i directrius establertes.

3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:
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Definir procediments, normes, protocols i sistemes per al desenvolupament 
de l’actuació en l’àmbit de la seva família professional dins de l’òrgan on 
presten els seus serveis.
Planificar la implantació i gestionar serveis competència de l’òrgan on 
s’adscriuen, i controlar la qualitat i compliment de la seva execució.
Assessorar tècnicament sobre procediments relatius a les matèries, 
assumptes i processos que siguin objecte de l’òrgan on presten els seus 
serveis.
Supervisar informes, dictàmens i propostes de resolució realitzats per altres 
tècnics, i elaborar els de major complexitat.
Planejar i desenvolupar treballs tècnics i estudis en l’àmbit de la seva 
família professional, sobre les matèries competència de l’òrgan on presten 
els seus serveis.
Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on 
presten els seus serveis.
Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.
Exercir la defensa jurídica de la Corporació Municipal, si correspon a l’òrgan 
on presten els seus serveis.

2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb component tècnic, 
contribuint a la millora de protocols i processos del seu àmbit funcional o de la 
seva família professional. 

3. Requereixen de coneixements en un camp tècnic, científic o especialitzat.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment dins d’un 

marc normatiu i procediments estandarditzat,
5. Disposen de llibertat per implantar l’operativa de l’òrgan on presta els seus 

serveis i rebre supervisió sobre els resultats. 
6. Requereixen de la capacitat de comunicació i influència necessària per 

interactuar amb la ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal influint-los 
i donant-los servei en el seu àmbit de competència.

7. Poden supervisar tasques realitzades per altres tècnics i administratius de 
l’òrgan on presta els seus serveis.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de 
Serveis de Secretaria Tècnic-Jurídica)

3.2.1. Missió
Suport jurídic als òrgans unipersonals, directius i operatius de la Gerència i a la 

relació d’aquesta amb els òrgans de govern de l’Ajuntament, especialment en els
àmbits d’assessorament jurídic, procediment i actuació administrativa, i tramitació 
d’aquells expedients administratius específics de la Gerència

3.2.2. Funcions
Dirigir, coordinar i supervisar la resposta a les peticions d'assessorament 
jurídic plantejades per la Gerència i, en general pel conjunt de l’organització 
executiva en els àmbits materials de la seva competència.
Col·laborar en els procediments d’elaboració de la normativa municipal a 
petició d’altres òrgans de l’estructura executiva.
Assistir als serveis jurídics centrals en el suport a la defensa de la Gerència 
en procediments administratius o judicials.
Controlar l’homogeneïtzació i establiment de criteris uniformes, en relació 
als procediments administratius de la Gerència i elaborar propostes
d’instruccions i protocols.
Impulsar i coordinar el procés de normalització d’expedients i supervisar el 
seu compliment.
Dirigir, coordinar i supervisar el tràmit dels expedients administratius i el 
seu trasllat a òrgans de govern.
Exercir les funcions en l’àmbit de la fe pública local i l’assessorament local 
preceptiu en l’àmbit de les competències de la Gerència del Sector.
Proposar a la Gerència del Sector l'adopció d'acords en les matèries pròpies 
de les seves competències.
Representar a la Gerència, per delegació d'aquesta, en les matèries pròpies 
de les seves competències.
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4. Requisits de participació
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de les categories de Tècnic/a Superior en 
Dret, Tècnic/a Superior en Gestió (amb titulació de Dret); Tècnic/a 
d’Administració General (amb titulació de Dret).
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d'aquest Ajuntament.

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu.

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:

Experiència en tramitació i redacció d’informes jurídics sobre les matèries 
que són competència municipal fins a 1 punt
Experiència en assessorament jurídic a les direccions i departaments fins 
a 2 punts
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Experiència en assessorament jurídic als òrgans de govern i consultius 
municipals fins a 3 punts

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de TÈCNIC/A 2 de la família professional de Serveis 
Jurídics (SJ) d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís 
professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, 
Recerca d’informació i actualització de coneixements, Autoconfiança, Rigor i 
organització, Comunicació i influència.

L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es 
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes 
d’avaluació complementaris.

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 
punts.
Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 
de 9 punts.

6. Junta de valoració
President:

Sr. Joan A. Llinares Gómez, gerent de Recursos, o persona en qui delegui.
Vocals:

Sr. Agustí Abelaira Dapena, director de Serveis Generals de la Gerència de 
Recursos, o persona en qui delegui. 
Sra. Maribel Fernàndez Galera, directora de Serveis de Secretaria Tècnic-
Jurídica de la Gerència de Recursos, o persona en qui delegui. 
Sra. Francesca Otàlora Sala, cap de Departament de Recursos Humans de 
la Gerència de Recursos, o persona en qui delegui.
Sra. Esther López Pérez, gestora de Projectes del Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i 
Organització, qui també farà les funcions de secretària, o persona en qui 
delegui.

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic.

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.
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Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
En el cas de personal de l‘Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta 
Municipal. La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà 
del cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal.

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant.

10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar 
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada 
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents. 

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D’UN CONCURS 
PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE L’INSTITUT DE CULTURA 
DE BARCELONA
(Aprovades per decret de l’Alcaldia)

De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari del dia 22 de 
juliol de 1988, es convoquen per a la seva provisió pel personal de plantilla 
d'aquest Ajuntament els llocs de treball que consten a l'annex, d'acord amb les 
condicions específiques que s'indiquen en aquest mateix annex per a cadascun 
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a continuació:
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REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

A part dels requisits addicionals de cada concurs, per a optar a qualsevol 
convocatòria és necessari:

– Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un Institut Municipal, i no 
pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni Servei de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

– Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament 
de Barcelona. El personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut 
Municipal i el personal laboral fix de l’Ajuntament posteriorment 
subrogat a un Institut podrà participar igualment en els concursos. 
També hi podran participar els contractats laborals fixos d’Instituts 
Municipals que hagin efectuat la corresponent adhesió a l’Acord Marc de 
Condicions de Treball, d’acord amb la clàusula preliminar cinquena de 
l’esmentat Acord.

– Haver prestat un mínim d'un any de serveis com a funcionari de carrera 
o amb contracte laboral indefinit a l’Ajuntament o Institut Municipal.

– Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs.

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis 
anteriors en altres administracions públiques que hagin estat formalment 
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt.

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un màxim d'1 punt segons el 
barem següent:
– Per posseir com a grau un nivell superior al del lloc de treball convocat: 

1 punt.
– Per posseir com a grau el mateix nivell del lloc de treball convocat: 

0,75 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en dos al del lloc de treball 

convocat: 0,50 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en quatre al del lloc de treball 

convocat: 0,25 punts.
3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, si és el cas, l'últim ocupat, 

fins a un màxim d'1 punt segons el barem següent:
– Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell al del lloc de treball 

convocat: 1 punt.
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball inferior en dos nivells al del 

lloc de treball convocat: 0,50 punts.
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball de nivell superior al nivell del 

lloc de treball base de la categoria del concursant: 0,25 punts.
– A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del lloc de treball 

desenvolupat, el nivell de complement de destinació efectivament 
acreditat en la nòmina corresponent, quan es tracti d'un nivell superior 
al del grau personal consolidat de cada aspirant, i el nivell del lloc de 
treball ocupat per adscripció o trasllat quan aquest sigui inferior al grau 
personal que hagi pogut consolidar a la carrera administrativa.

4. Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran fins a 2 punts, sempre 
que tinguin relació directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si 
s'escau, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació.

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pels membres següents:
– Presidència:
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El director de Recursos Humans, com a titular.
– Vocalies:

El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada concurs s'indiqui 
expressament a l'annex, que en cas d'absència del president titular, 
exercirà la presidència de la Junta.
Un cap de Personal de sector d'actuació o districte.
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del concurs.
Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans, qui també tindrà la 
condició de secretari/ària de la Junta de Valoració.

A més, a tots els concursos hi podran assistir, en els termes previstos a les 
Bases Marc, els representants designats conjuntament per la Junta de Personal i el 
Comitè d'Empresa.

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar la 
sol·licitud, a la qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats classificats segons 
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acreditatius corresponents, al 
Registre General o a qualsevol dels registres municipals, en el termini de quinze 
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en la 
Gaseta Municipal.

Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data 
d'acabament de l'esmentat termini.

Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i la documentació separada, 
per a la qual cosa, es podrà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a 
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels districtes.

En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-lo s'atendrà a l'antiguitat de serveis 
prestats a la Corporació des de la data d'incorporació en la plantilla, amb caràcter 
indefinit.

En els casos en què entre els mèrits complementaris s'estableixi la redacció d'un 
informe o memòria, aquest no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en aquells 
casos en què les bases específiques del concurs determinin un nombre superior de 
pàgines, donades les característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe s'haurà 
de presentar conjuntament amb la sol·licitud i el currículum vitae.

Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen com a règim horari 
el de 37 hores i 30 minuts setmanals.

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d'acreditació
i de comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de 
mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar 
aspectes concrets en relació als mèrits al·legats.

Les destinacions adjudicades són irrenunciables un cop s'ha pres possessió del 
lloc. Malgrat això, quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents 
concursos convocats, haurà d'optar per una d'elles, dins del termini dels tres dies 
hàbils següents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del departament de Personal 
de la proposta de la Junta de Valoració de l'últim concurs en què hagi obtingut la 
plaça.

Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta convocatòria, s'estarà a allò 
que disposen les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de 
1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent.

ANNEX
Concurs núm. 13/2016. Un lloc de treball de GESTOR DE PROJECTE 2 de la 

família professional General (GE), adscrit al Departament de Fàbriques de Creació i 
Relacions Internacionals de l’Institut de Cultura de Barcelona. (Nivell 24)
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GESTOR DE PROJECTE 2 de la família professional General (GE), adscrit al 
Departament de Fàbriques de Creació i Relacions Internacionals de 
l’Institut de Cultura de Barcelona. 
Concurs núm. 13/2016. 

Bases per a la convocatòria de concurs intern per a la provisió del lloc de treball 
de GESTOR DE PROJECTE 2 de la família professional General (GE), adscrit al 
Departament de Fàbriques de Creació i Relacions Internacionals de l’Institut de 
Cultura de Barcelona.

D’acord amb els articles 294 i 295 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb les bases marc que regulen la provisió de llocs de treball 
mitjançant concurs, amb l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de 
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg 
de llocs de treball d’aquest Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Gestor de 
Projecte 2 de la família professional General, adscrit al Departament de Fàbriques 
de Creació i Relacions Internacionals de l’Institut de Cultura de Barcelona.

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Gestor/a de Projectes 2 (70.20.GE.10 segons catàleg 

vigent)
Àmbit funcional: Tècnic
Tipus de lloc: Gestió de Projectes
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A1 i A2
Destinació: Nivell 24
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.

2. Esquema retributiu
Destinació: 24 (588,75 €/mensuals segons catàleg vigent)
Complement específic: 1.029,81 €/mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Gestor/a de Projectes 2 de la família 

GE)
3.1.1. Missió
Dirigir programes o projectes, planificant, organitzant i coordinant la seva 

activitat i els recursos econòmics, tècnics i humans assignats, per tal de complir 
amb els objectius i resultats en el termini, qualitat i cost previst.

3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

Dirigir la definició, planificació, execució i supervisió dels programes i 
projectes dins l’òrgan on presta els seus serveis.
Dirigir programes i projectes desenvolupats per externs, dins de l’òrgan on 
presten els seus serveis.
Donar impuls als programes i projectes i coordinar les actuacions del 
recursos humans i materials assignats adaptant els mitjans personals i 
materials disponibles a la programació establerta.
Col·laborar amb altres unitats de l’organització territorial i altres òrgans per 
a definir criteris tècnics que siguin d’aplicació als projectes. 

2. Dirigeix projectes amb un volum de recursos tècnics, econòmics i humans 
reduït i/o amb un impacte en una parcel·la molt específica dins l’organització per 
l’especificitat de la funció o servei que presta. Actua en un àmbit tàctic amb cert 
component tècnic, implantant els projectes definits.

3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió puntual d’un 
superior sobre els resultats obtinguts i contemplen una llibertat d’actuació àmplia 
en l’operativa.
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4. Les tasques d’aquest lloc de treball no necessàriament es desenvolupen sobre 
un marc normatiu i/o de processos estandarditzats.

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els desenvolupament dels programes o projectes de l’òrgan on presten els 
seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb agents externs i 
altres operadors per dur a terme el control d’encàrrecs i col·laboració externa. 
Poden representar tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb 
entitats internes i externes.

6. Aquest lloc de treball requereix de la competència tècnica d’una llicenciatura, 
enginyeria o arquitectura superior o d’una diplomatura o grau vinculada al seu 
àmbit professional, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de 
treball de la Corporació Municipal. El lloc no requereix el comandament de 
persones, però pot comportar la supervisió de tasques realitzades per altres 
tècnics i administratius o de serveis externs, a l’òrgan on presten els seus serveis.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Fàbriques de Creació i Relacions Internacionals)

3.2.1. Missió
Gestió dels espais i fàbriques de creació de Barcelona de les activitats, els 

recursos i el suport per part de l’Ajuntament. Coordinació dels projectes de 
cooperació cultural internacional amb els operadors culturals de la ciutat, i de la 
participació de l’Ajuntament en les xarxes internacionals en l’àmbit cultura.

3.2.2. Funcions 
Definir, impulsar i gestionar el programa de suport a les fàbriques i espais 
de creació de la ciutat. 
Generar i mantenir els diferents canals de comunicació entre l’Institut de 
Cultura i els diversos espais de creació, coordinant l’actuació dels diferents 
operadors i elaborar plans de treball conjunts.
Promoure una xarxa de col•laboració i cooperació entre les diverses 
fàbriques de creació, impulsant serveis i projectes comuns a totes elles.
Establir relacions entre les Fàbriques de Creació i la resta d’infraestructures 
culturals de la ciutat, així com amb espais de creació i xarxes de creació 
internacionals.
Donar suport a la direcció de Fabra i Coats – Fàbrica de Creació, com a 
única fàbrica de creació gestionada directament per l’Institut de Cultura.
Definir, impulsar i gestionar l’acció internacional de l’Institut de Cultura de 
Barcelona, així com la seva participació en xarxes internacionals.
Establir i mantenir relacions amb autoritats locals, institucions i operadors 
culturals internacionals en l’àmbit de les competències de l’Institut de 
Cultura, i en coordinació amb la Direcció de Relacions Internacionals de 
l’Ajuntament.
Coordinar la participació dels diversos programes de l’Institut de Cultura en 
projectes de cooperació cultural internacional.
Generar i promoure marcs i projectes de cooperació i projecció internacional 
de la ciutat en l’àmbit cultura, d’acord amb les institucions consorciades 
amb l’Ajuntament i les competències del propi Institut de Cultura.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de qualsevol de les categories de 
l’Ajuntament de Barcelona o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de 
qualsevol de les categories de l’Ajuntament de Barcelona.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
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categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d’aquest Ajuntament.

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
Les persones candidates hauran d’acreditar documentalment el requisit 
d’estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic 
C) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. 
Restaran exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud:

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest 
requisit, hauran de realitzar una prova de coneixements de llengua 
catalana equivalent al nivell requerit (certificat C1). La no superació 
d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 
En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix 
que estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball 
com a conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes 
corresponents. Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari 
en situació diferent de servei actiu que no hagin romàs el temps mínim 
exigit per reingressar al servei actiu.
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en 
la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que 
estableix aquesta convocatòria i s'han de complir a la data de la presa 
de possessió.

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:

Experiència en la relació amb entitats públiques i privades de l’àmbit 
cultural, fins a 1,5 punts
Experiència en la relació amb xarxes nacionals i internacionals del sector 
cultural fins a 1,5 punts 
Experiència en la gestió de propostes de programes artístics i de 
creativitat fins a 1,5 punts
Experiència redacció de convenis, informes, memòries, etc. fins a 1,5 
punts

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família 
professional General d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): 
Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament 
analític, Recerca d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura 
al canvi, Rigor i organització, Comunicació i influència i Lideratge i 
desenvolupament.
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L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es 
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes 
d’avaluació complementaris.

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 
punts.
Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 
de 9 punts.

6. Junta de valoració
President:

Sr. Valentí Oviedo i Cornejo, gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona o 
persona en qui delegui.

Vocals:
Sra. Isabel Balliu i Badia, directora de Recursos de l’Institut de Cultura o 
persona en qui delegui
Sr. Esteve Caramés i Boada, cap de Departament de Fàbriques de Creació i 
Relacions Internacionals de l’ICUB
Sra. Margarita Muñoz Guillén, cap del Departament de Recursos Humans de 
l’ICUB o persona en qui delegui. 
Sra. Maria Masoliver Callado, gestora de projectes del Departament de 
Fàbriques de Creació i Relacions Internacionals de l’ICUB.
Sra. Núria de Luna Polo, tècnica de Selecció i Formació del Departament de 
Recursos Humans de l’ICUB o persona en qui delegui, que exercirà les 
funcions de secretària de la Junta de Valoració.

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa.

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud al Registre de 

l’Institut de Cultura de Barcelona, Rambla 99 planta 4a., de dilluns a divendres de 
09:00 a 14:00h i també el dijous tarda de 15:30 a 17:30h, 

També es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir necessàriament el model de 
sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden descarregar des del portal 
informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos Humans” de la Intranet 
Municipal. 

El termini de presentació d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del 
dia següent a la publicació de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Recursos 

Humans de l’Institut de Cultura de Barcelona publicarà a la intranet municipal la 
llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la persona 
aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
El personal funcionari i laboral fix de l’ens convocant que hagi obtingut nova 

destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir 
de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La 
presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del 
cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal.
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En el cas del personal provinent de l’Ajuntament de Barcelona o d’un organisme 
autònom o ens instrumental de l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de 
possessió es durà a terme a partir del primer dia hàbil del mes següent a la 
publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. En el cas que la 
publicació s’efectuï en la darrera Gaseta Municipal del mes, la presa de possessió 
es diferirà al primer dia hàbil del segon mes comptat des de la publicació de 
l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant. 

10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar 
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada 
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents.

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE DOS 
CONCURSOS PER A LA PROVISIÓ DE DOS LLOCS DE TREBALL DE 
L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

(Aprovades per decret de l’Alcaldia)

De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari del dia 22 de 
juliol de 1988, es convoquen per a la seva provisió pel personal de plantilla 
d'aquest Ajuntament els llocs de treball que consten a l'annex, d'acord amb les 
condicions específiques que s'indiquen en aquest mateix annex per a cadascun 
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a continuació:

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

A part dels requisits addicionals de cada concurs, per a optar a qualsevol 
convocatòria és necessari:

– Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un Institut Municipal, i no 
pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni Servei de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

– Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament 
de Barcelona. El personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut 
Municipal i el personal laboral fix de l’Ajuntament posteriorment 
subrogat a un Institut podrà participar igualment en els concursos. 
També hi podran participar els contractats laborals fixos d’Instituts 
Municipals que hagin efectuat la corresponent adhesió a l’Acord Marc de 
Condicions de Treball, d’acord amb la clàusula preliminar cinquena de 
l’esmentat Acord.

– Haver prestat un mínim d'un any de serveis com a funcionari de carrera 
o amb contracte laboral indefinit a l’Ajuntament o Institut Municipal.
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– Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs.

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis 
anteriors en altres administracions públiques que hagin estat formalment 
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt.

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un màxim d'1 punt segons el 
barem següent:
– Per posseir com a grau un nivell superior al del lloc de treball convocat: 

1 punt.
– Per posseir com a grau el mateix nivell del lloc de treball convocat: 

0,75 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en dos al del lloc de treball 

convocat: 0,50 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en quatre al del lloc de treball 

convocat: 0,25 punts.
3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, si és el cas, l'últim ocupat, 

fins a un màxim d'1 punt segons el barem següent:
– Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell al del lloc de treball 

convocat: 1 punt.
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball inferior en dos nivells al del 

lloc de treball convocat: 0,50 punts.
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball de nivell superior al nivell del 

lloc de treball base de la categoria del concursant: 0,25 punts.
– A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del lloc de treball 

desenvolupat, el nivell de complement de destinació efectivament 
acreditat en la nòmina corresponent, quan es tracti d'un nivell superior 
al del grau personal consolidat de cada aspirant, i el nivell del lloc de 
treball ocupat per adscripció o trasllat quan aquest sigui inferior al grau 
personal que hagi pogut consolidar a la carrera administrativa.

4. Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran fins a 2 punts, sempre 
que tinguin relació directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si 
s'escau, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació.

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pels membres següents:
– Presidència:

El director de Recursos Humans, com a titular.
– Vocalies:

El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada concurs s'indiqui 
expressament a l'annex, que en cas d'absència del president titular, 
exercirà la presidència de la Junta.
Un cap de Personal de sector d'actuació o districte.
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del concurs.
Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans, qui també tindrà la 
condició de secretari/ària de la Junta de Valoració.

A més, a tots els concursos hi podran assistir, en els termes previstos a les 
Bases Marc, els representants designats conjuntament per la Junta de Personal i el 
Comitè d'Empresa.

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar la 
sol·licitud, a la qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats classificats segons 
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l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acreditatius corresponents, al 
Registre General o a qualsevol dels registres municipals, en el termini de quinze 
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en la 
Gaseta Municipal.

Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data 
d'acabament de l'esmentat termini.

Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i la documentació separada, 
per a la qual cosa, es podrà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a 
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels districtes.

En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-lo s'atendrà a l'antiguitat de serveis 
prestats a la Corporació des de la data d'incorporació en la plantilla, amb caràcter 
indefinit.

En els casos en què entre els mèrits complementaris s'estableixi la redacció d'un 
informe o memòria, aquest no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en aquells 
casos en què les bases específiques del concurs determinin un nombre superior de 
pàgines, donades les característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe s'haurà 
de presentar conjuntament amb la sol·licitud i el currículum vitae.

Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen com a règim horari 
el de 37 hores i 30 minuts setmanals.

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d'acreditació 
i de comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de 
mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar 
aspectes concrets en relació als mèrits al·legats.

Les destinacions adjudicades són irrenunciables un cop s'ha pres possessió del 
lloc. Malgrat això, quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents 
concursos convocats, haurà d'optar per una d'elles, dins del termini dels tres dies 
hàbils següents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del departament de Personal 
de la proposta de la Junta de Valoració de l'últim concurs en què hagi obtingut la 
plaça.

Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta convocatòria, s'estarà a allò 
que disposen les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de 
1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent.

ANNEX
Concurs núm. 161/16. Un lloc de treball de SUPORT 3 de la família professional 

General (GE) adscrit al Departament d’Administració Econòmica de l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB). (Nivell 18)

Concurs núm. 162/16. un lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la 
família professional General (GE) adscrit al Departament d’Educació Infantil de la 
Direcció de Centres Educatius de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona 
(IMEB). (Nivell 24)

SUPORT 3 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
d’Administració Econòmica de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona 
(IMEB)
Concurs núm. 161/16

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de SUPORT 3 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
d’Administració Econòmica de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.
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Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Suport 3 de 
la família professional General (GE) adscrit al Departament d’Administració 
Econòmica de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona(IMEB).

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Suport 3 (90.30.GE.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Suport
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: C1,C2
Destinació: Nivell 18
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
El llocs de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.

2. Esquema retributiu
Destinació: 18 (398,74 € mensuals segons catàleg vigent)
Complement específic: 707,21 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 3 de la família GE) 
3.1.1.Missió
Realitzar la gestió integral i/o verificació d’un o més processos administratius o 

donar suport directe a un comandament o directiu, en les matèries i processos que 
siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb les 
directrius del superior i la normativa establerta per tal d’aconseguir la resolució 
prevista i l’adequat tractament d’aquests processos en termes d’eficàcia i amb la 
qualitat requerida.

3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són: 

Executar i integrar un o més processos de naturalesa diversa i/o 
especialitzada de l’òrgan on està adscrit, controlant el seu 
desenvolupament. 
Elaborar documentació administrativa, sobre el procés o processos sota la 
seva responsabilitat. 
Donar suport administratiu directe a òrgans, per tal de coordinar l’actuació 
d’aquestes amb altres òrgans de la Corporació Municipal o amb altres 
entitats.
Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 
Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les Competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei. 
Exercir l’actuació inspectora, si correspon a l’òrgan on presten els seus 
serveis.

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió d’un superior 
sobre el desenvolupament dels processos per tal de validar l’alineament de la seva 
tasca als resultats.

3. El lloc requereix autonomia per prioritzar processos i tasques i permet escollir 
o proposar alternatives dins les directrius fixades.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de l’actuació sobre un marc 
normatiu i/o de processos estandarditzats, dins de l’òrgan on presten els seus 
serveis.

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els procediments, criteris, serveis i recursos que estan sota la seva 
responsabilitat. 

6. Aquest lloc de treball requereix d’amplis coneixements sobre els processos 
administratius que li són assignats.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament 
d’Administració Econòmica)
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3.2.1. Missió
Administrar i gestionar els recursos econòmics de l’IMEB.
3.2.2. Funcions 

Administració i gestió econòmica i comptable dels recursos pressupostaris i 
extra-pressupostaris de l’IMEB
Preparació de l’avantprojecte de pressupost de l’IMEB i seguiment de la 
seva execució (control d’aplicació de partides assignades, proposta de 
transferències i modificacions de crèdit, etc. ...).
Comptabilització econòmica i comptable de despeses en la contractació i 
concessió d’obres, serveis i subministraments amb reconeixement de les 
obligacions resultants de la contractació, i en l’adquisició de béns mobles 
d’ús o consum ordinari i no específic de l’IMEB.
Instrucció íntegra d’expedients de contractes menors.
Assessorament i suport tècnic en matèria econòmica als òrgans de l’IMEB i 
coordinació d’activitats econòmic-administratives amb l’Ajuntament i la 
resta de serveis de l’Institut.
Elaboració i difusió d’informació interna periòdica necessària per al control 
de gestió i execució del pressupost.
Proposta d’assignació, modificació i aplicació de recursos en l’IMEB dirigits a 
la realització de la gestió econòmica i comptable.
Gestió dels ingressos per preus públics per escolarització i alimentació de 
l’IMEB, garantir el correcte tràmit i aplicació de les diverses línies d’ajuts 
que siguin competència de l’IMEB
Gestió de la tresoreria: pagaments i cobraments, disposició de bestretes de 
caixa, elaboració i liquidació d’impostos, conciliacions bancàries, recepció i 
devolució d’avals, etc..
Seguiment de les inversions que l’Institut realitzi en matèria d’educació, bé 
directament o bé per compte de l’Ajuntament.
Elaboració dels estats comptables trimestrals i anuals de l’IMEB des de la 
centralització de la informació econòmica i comptable.
Preparació de tots aquells documents i estats comptables que siguin 
requerits per part de la Direcció per atendre l’Auditoria externa i els partits 
polítics en el seguiments periòdics que aquests o altres òrgans realitzin.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup C, subgrup C1 (categoria Administrativa de l’Ajuntament 
de Barcelona) i C2 (categoria Auxiliar Administrativa de l’Ajuntament de 
Barcelona) 
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d'aquest Ajuntament.

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.
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Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu.

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:
Experiència en gestió i/o administració, seguiment i control de recursos 

econòmics fins a 3 punts
Experiència en gestió i control de bestreta fins a 1 punt
Experiència en la conciliació bancària fins a 1 punt
Experiència en gestió i justificació de convenis fins a 1 punt

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de Suport 3 de la família professional General 
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís professional, 
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i 
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització, Comunicació i influència

L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es 
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes 
d’avaluació complementaris.

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 
punts.
Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 
de 9 punts.
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6. Junta de valoració
President:

Sra. Teresa Salvadó Aparicio, directora de Serveis i Recursos Generals de 
l’Institut Municipal d’Educació, o persona en qui delegui. 

Vocals:
Sra. Sílvia Farell Gallego, cap del Departament d’Administració Econòmica 
de l’IMEB, o persona en qui delegui. 
Sra. Antònia Cañellas Majoral, cap del Departament de Recursos Humans de 
l’IMEB, o persona en qui delegui.
Sra. Pilar Vallejo Pérez, tècnica del Departament de Recursos Humans de 
l’IMEB, qui exercirà les funcions de secretària, o persona en qui delegui. 
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar instància, acompanyada de 

“currículum vitae”, degudament documentat, al Registre de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona (Plaça Espanya, 5).

També es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir necessàriament el model de 
sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden descarregar des del portal 
informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos Humans” de la Intranet 
Municipal. 

El termini de presentació d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del 
dia següent a la publicació de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Recursos 

Humans de l’IMEB publicarà a la intranet municipal la llista de persones admeses i 
excloses al procés, indicant també si la persona aspirant està exempta de realitzar 
la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
El personal funcionari i laboral fix de l’ens convocant que hagi obtingut nova 

destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir 
de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La 
presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del 
cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal.

En el cas del personal provinent de l’Ajuntament de Barcelona o d’un organisme 
autònom o ens instrumental diferent del convocant, la seva presa de possessió es 
durà a terme a partir del primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la 
resolució del concurs a la Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en 
la darrera Gaseta Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia 
hàbil del segon mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant. 

10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
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contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar 
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada 
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents. 

GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família professional General (GE) adscrit 
al Departament d’Educació Infantil de la Direcció de Centres Educatius de 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)
Concurs núm. 162/16

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família professional General (GE) 
adscrit al Departament d’Educació Infantil de la Direcció de Centres Educatius de 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Gestor/a de 
Projecte 2 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
d’Educació Infantil de la Direcció de Centres Educatius de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona (IMEB).

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Gestor/a de Projecte 2 (70.20.GE.10 segons catàleg 

vigent)
Àmbit funcional: Tècnic
Tipus de lloc: Gestió de Projectes
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A1 i A2
Destinació: Nivell 24
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.

2. Esquema retributiu
Destinació: 24 (588,75 € mensuals segons catàleg vigent)
Complement específic: 1.029,81 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Gestor/a de Projecte 2 de la família 

GE) 
3.1.1. Missió
Dirigir programes o projectes, planificant, organitzant i coordinant la seva 

activitat i els recursos econòmics, tècnics i humans assignats, per tal de complir 
amb els objectius i resultats en el termini, qualitat i cost previst.

3.1.2. Funcions 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

Dirigir la definició, planificació, execució i supervisió dels programes i 
projectes dins l’òrgan on presta els seus serveis. 
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Dirigir programes i projectes desenvolupats per externs, dins de l’òrgan on 
presten els seus serveis. 
Donar impuls als programes i projectes i coordinar les actuacions dels 
recursos humans i materials assignats adaptant els mitjans personals i 
materials disponibles a la programació establerta. 
Col·laborar amb altres unitats de l’organització territorial i altres òrgans per 
a definir criteris tècnics que siguin d’aplicació als projectes. 

2. Dirigeix projectes amb un volum de recursos tècnics, econòmics i humans 
reduït i/o amb un impacte en una parcel·la molt específica dins l’organització per 
l’especificitat de la funció o servei que presta. Actua en un àmbit tàctic amb cert 
component tècnic, implantant els projectes definits.

3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió puntual d’un 
superior sobre els resultats obtinguts i contemplen una llibertat d’actuació àmplia 
en l’operativa.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no necessàriament es desenvolupen sobre 
un marc normatiu i/o de processos estandarditzats. 

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els desenvolupament dels programes o projectes de l’òrgan on presten els 
seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb agents externs i 
altres operadors per dur a terme el control d’encàrrecs i col·laboració externa. 
Poden representar tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb 
entitats internes i externes.

6. Aquest lloc de treball requereix de la competència tècnica d’una llicenciatura, 
enginyeria o arquitectura superior o d’una diplomatura o grau vinculada al seu 
àmbit professional, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de 
treball de la Corporació Municipal. El lloc no requereix el comandament de 
persones, però pot comportar la supervisió de tasques realitzades per altres 
tècnics i administratius o de serveis externs, a l’òrgan on presten els seus serveis.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament 
d’Educació Infantil)

3.2.1. Missió
Aquest servei gestiona directament des dels principis educatius regulats per 

l’etapa d’educació infantil, les escoles bressol municipals i els serveis 
complementaris per a la petita infància, així com el control i seguiment de les 
escoles bressol de gestió indirecta.

3.2.2. Funcions 
Garantir la interlocució entre les escoles bressol municipals i l’IMEB, amb la 
direcció de centres.
Garantir la coordinació del conjunt d’actuacions de les persones que formen 
part del servei d’educació infantil, establint les prioritats per respondre als 
objectius i avaluació de resultats de la direcció de centres.
Supervisar i vetllar perquè els projectes de centre i els plans anuals 
corresponents responguin als objectius propis definits per l’etapa d’educació 
infantil tal d’acord amb la normativa aplicable.
Elaborar propostes a la direcció de centres, sobre l’estructura del servei, 
així com l’assignació de les corresponents funcions en cada cas. Proposar 
les prioritats, pla de treball, accions que se’n deriven i avaluació de 
resultats. 
Definir l’estructura i la composició de les plantilles de les escoles en funció 
de l’oferta d’acord amb els criteris de la direcció de centres i fer-ne el 
seguiment.
Participar en els tribunals qualificadors per a la provisió de places d’escola 
bressol, així com en els diferents processos selectius i de reclutament i 
assignació de personal interí i substitut.
Detectar necessitats de formació, del personal assignat al servei i als 
centres educatius, personal docent i direccions i elaborar propostes 
formatives a la direcció de centres.
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Elaborar propostes d’inversions i despeses a la direcció de centres a partir 
de les necessitats detectades, així com fer el seguiment dels criteris 
d’assignació de la gestió autònoma.
Garantir l’atenció educativa de qualitat als centres, orientant i oferint suport 
a les direccions de les escoles bressol, en el marc de la normativa aplicable 
vigent.
Vetllar per garantir el normal funcionament dels consells de participació en 
la comunitat educativa de les escoles bressol, d’acord amb la normativa 
aplicable vigent.
Establir mecanismes de coordinació entre el Servei d’educació infantil i les 
direccions dels centres, garantint la coherència educativa dels centres en el 
marc del model educatiu de les escoles bressol.
Dur a terme el control i el seguiment de les escoles bressol municipals de 
gestió indirecta.
Participar en la comissió de matriculació de ciutat i garantir la informació i 
execució per part de les direccions de les escoles bressol, assegurant la 
correcta aplicació normativa.
Elevar propostes i criteris a la direcció de centres, respecte de la planificació 
i organització dels diferents serveis i projectes complementaris per a la 
petita infància a Nivell associat: de territori.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de qualsevol de les categories de 
l’Ajuntament de Barcelona o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de 
qualsevol de les categories de l’Ajuntament de Barcelona.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d'aquest Ajuntament.

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
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conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu.

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent, en:

Experiència en planificació, gestió i avaluació de projectes i escoles del 
primer cicle d’educació infantil fins a 3 punts
Experiència en direcció i/o coordinació d’equips de treball fins a 2 punts
Experiència en projectes pluridisciplinars, en l’àmbit educatiu fins a 1 
punt.

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de gestor/a de projecte 2 de la família professional 
General d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís 
professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, 
Recerca d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura al 
canvi, Rigor i organització, Comunicació i influència, Lideratge i Desenvolupament.

L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es 
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes 
d’avaluació complementaris.

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 
punts.
Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 
de 9 punts.

6. Junta de valoració
President:

Sr. Casimir Macià, Director de la Direcció de Centres Educatius, o persona 
en qui delegui.

Vocals:
Sra. Joaquima Ferrando Aguilar, cap del Departament d’Educació Infantil de 
la Direcció de Centres Educatius de l’IMEB, o persona en qui delegui. 
Sra. Imma Bargalló Quintana, tècnica del Departament d’Educació Infantil 
de la Direcció de Centres Educatius de l’IMEB, o persona en qui delegui.
Sra. Antònia Cañellas Majoral, cap del Departament de Recursos Humans de 
l’IMEB, o persona en qui delegui.
Sra. Montserrat Vendrell Tornabell, cap del Departament de Serveis Jurídics 
i Secretària Delegada de l’IMEB, o persona en qui delegui.
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Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar instància, acompanyada de 

“currículum vitae”, degudament documentat, al Registre de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona (Plaça Espanya, 5).

També es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir necessàriament el model de 
sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden descarregar des del portal 
informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos Humans” de la Intranet 
Municipal. 

El termini de presentació d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del 
dia següent a la publicació de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Recursos 

Humans de l’IMEB publicarà a la intranet municipal la llista de persones admeses i 
excloses al procés, indicant també si la persona aspirant està exempta de realitzar 
la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
El personal funcionari i laboral fix de l’ens convocant que hagi obtingut nova 

destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir 
de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La 
presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del 
cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal.

En el cas del personal provinent de l’Ajuntament de Barcelona o d’un organisme 
autònom o ens instrumental diferent del convocant, la seva presa de possessió es 
durà a terme a partir del primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la 
resolució del concurs a la Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en 
la darrera Gaseta Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia 
hàbil del segon mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant. 

10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar 
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada 
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents. 
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BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D’UN CONCURS 
PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL 
D’HISENDA
(Aprovades per decret de l’Alcaldia)

De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari del dia 22 de 
juliol de 1988, es convoquen per a la seva provisió pel personal de plantilla 
d'aquest Ajuntament els llocs de treball que consten a l'annex, d'acord amb les 
condicions específiques que s'indiquen en aquest mateix annex per a cadascun 
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a continuació:

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

A part dels requisits addicionals de cada concurs, per a optar a qualsevol 
convocatòria és necessari:

– Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un Institut Municipal, i no 
pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni Servei de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

– Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament 
de Barcelona. El personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut 
Municipal i el personal laboral fix de l’Ajuntament posteriorment 
subrogat a un Institut podrà participar igualment en els concursos. 
També hi podran participar els contractats laborals fixos d’Instituts 
Municipals que hagin efectuat la corresponent adhesió a l’Acord Marc de 
Condicions de Treball, d’acord amb la clàusula preliminar cinquena de 
l’esmentat Acord.

– Haver prestat un mínim d'un any de serveis com a funcionari de carrera 
o amb contracte laboral indefinit a l’Ajuntament o Institut Municipal.

– Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs.

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis 
anteriors en altres administracions públiques que hagin estat formalment 
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt.

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un màxim d'1 punt segons el 
barem següent:
– Per posseir com a grau un nivell superior al del lloc de treball convocat: 

1 punt.
– Per posseir com a grau el mateix nivell del lloc de treball convocat: 

0,75 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en dos al del lloc de treball 

convocat: 0,50 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en quatre al del lloc de treball 

convocat: 0,25 punts.
3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, si és el cas, l'últim ocupat, 

fins a un màxim d'1 punt segons el barem següent:
– Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell al del lloc de treball 

convocat: 1 punt.
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball inferior en dos nivells al del 

lloc de treball convocat: 0,50 punts.
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball de nivell superior al nivell del 

lloc de treball base de la categoria del concursant: 0,25 punts.
– A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del lloc de treball 

desenvolupat, el nivell de complement de destinació efectivament 
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acreditat en la nòmina corresponent, quan es tracti d'un nivell superior 
al del grau personal consolidat de cada aspirant, i el nivell del lloc de 
treball ocupat per adscripció o trasllat quan aquest sigui inferior al grau 
personal que hagi pogut consolidar a la carrera administrativa.

4. Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran fins a 2 punts, sempre 
que tinguin relació directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si 
s'escau, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació.

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pels membres següents:
– Presidència:

El director de Recursos Humans, com a titular.
– Vocalies:

El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada concurs s'indiqui 
expressament a l'annex, que en cas d'absència del president titular, 
exercirà la presidència de la Junta.
Un cap de Personal de sector d'actuació o districte.
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del concurs.
Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans, qui també tindrà la 
condició de secretari/ària de la Junta de Valoració.

A més, a tots els concursos hi podran assistir, en els termes previstos a les 
Bases Marc, els representants designats conjuntament per la Junta de Personal i el 
Comitè d'Empresa.

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar la 
sol·licitud, a la qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats classificats segons 
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acreditatius corresponents, al 
Registre General o a qualsevol dels registres municipals, en el termini de quinze 
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en la 
Gaseta Municipal.

Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data 
d'acabament de l'esmentat termini.

Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i la documentació separada, 
per a la qual cosa, es podrà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a 
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels districtes.

En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-lo s'atendrà a l'antiguitat de serveis 
prestats a la Corporació des de la data d'incorporació en la plantilla, amb caràcter 
indefinit.

En els casos en què entre els mèrits complementaris s'estableixi la redacció d'un 
informe o memòria, aquest no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en aquells 
casos en què les bases específiques del concurs determinin un nombre superior de 
pàgines, donades les característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe s'haurà 
de presentar conjuntament amb la sol·licitud i el curriculum vitae.

Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen com a règim horari 
el de 37 hores i 30 minuts setmanals.

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d'acreditació 
i de comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de 
mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar 
aspectes concrets en relació als mèrits al·legats.

Les destinacions adjudicades són irrenunciables un cop s'ha pres possessió del 
lloc. Malgrat això, quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents 
concursos convocats, haurà d'optar per una d'elles, dins del termini dels tres dies 
hàbils següents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del departament de Personal 
de la proposta de la Junta de Valoració de l'últim concurs en què hagi obtingut la 
plaça.
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Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta convocatòria, s'estarà a allò 
que disposen les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de 
1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent.

ANNEX
CONCURS NÚMERO 219/16. Un lloc de treball de CAP DE SECCIÓ 1 de la família 

professional General (GE) adscrit al Departament de Gestió Recaptatòria de 
l’Institut Municipal d’Hisenda. (Nivell 24 )

CAP DE SECCIÓ 1 de la família professional General (GE) adscrit al 
Departament de Gestió Recaptatòria de l’Institut Municipal d’Hisenda.
CONCURS número 219/16

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de CAP DE SECCIÓ 1 de la família professional General (GE) adscrit al 
Departament de Gestió Recaptatòria de l’Institut Municipal d’Hisenda.

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Cap de 
Secció 1 de la família professional General (GE) adscrit al Departament de 
Contenciós, Devolucions i Reclamacions de Tributs de l’Institut Municipal 
d’Hisenda.

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Cap de Secció 1 (50.10.GE.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional: Comandament
Tipus de lloc: Cap de Secció
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A1 / A2
Destinació: Nivell 24
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.

2. Esquema retributiu
Destinació: 24 (588,75 € mensuals segons catàleg vigent)
Complement específic: 1.080,31 € mensuals segons catàleg vigent.

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Cap de Secció 1 de la família GE)
3.1.1. Missió
Coordinar i supervisar equips especialitzats que es responsabilitzen d’un o més 

programes i processos tècnics d’un servei integrat, d’acord amb les directrius del 
cap, la normativa establerta i les necessitats plantejades per tal de d’aconseguir 
l’adequat desplegament i resolució d’aquests programes i processos en termes 
d’eficàcia i qualitat.

3.1.2. Funcions
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball son:

Dissenyar i realitzar el desenvolupament de la programació de l‘equip de 
tècnics i professionals en el marc d’actuació fixat i sota les directrius de 
l‘òrgan superior on esta adscrit l’equip o centre prestador de serveis.
Coordinar els recursos humans adscrits al centre o equip, i gestionar els 
recursos econòmics assignats.
Realitzar el seguiment i control de la prestació de serveis.
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2. Integra totes les activitats o processos que constitueixen una funció o servei 
complet. Habitualment coordina un equip de persones amb perfil tècnic i 
especialitzat, requerint així d’una alta capacitat de comunicació i influència per 
desenvolupar-lo i motivar-lo i d’un coneixement especialitzat de la funció o servei.

3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió i disposen de 
certa llibertat d’actuació. La coordinació es duu a terme mitjançant informes de 
gestió i anàlisi d’indicadors o a través de les reunions periòdiques establertes.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen en un marc normatiu o 
de processos estandarditzats.

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on 
presten els seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb 
proveïdors externs i altres operadors per dur a terme el control de serveis fruit de 
contractes, convenis o altres sistemes de col·laboració. Poden representar 
tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i 
externes.

6. Aquest lloc de treball requereixen d’un profund coneixement sobre una àmplia 
varietat de procediments i poden contribuir a la seva millora a través de propostes 
i de la competència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior o 
mitjana, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de treball. El 
lloc requereix de capacitat de coordinació d’equips.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Gestió Recaptatòria )

3.2.1. Funcions
Direcció de tot el personal adscrit al Departament i planificació, organització 
i control de les funcions de la mateixa:
Gestionar el deute pendent en via executiva.
Planificar i coordinar els projectes encaminats a la recaptació i fer el 
seguiment de deutors i de contribuents institucionals.
Supervisar els procediments i tasques de la divisió.
Fer atenció personal a contribuents.
Executar embargaments de béns: immobles, vehicles, diners, sous i salaris.
Autoritzar fraccionaments d’acord amb la instrucció interna que els regula.
Elaborar informes previs a las propostes de resolució de recursos sobre 
embargaments.
Elaborar i fer seguiment d'indicadors del Departament.
Elaborar dictàmens; propostes de modificació de circuits; estudi d'altres 
possibles actuacions en via executiva; estudi de jurisprudència. 
Preparar les subhastes de vehicles i immobles.
Fer seguiment dels convenis de col·laboració en matèria de recaptació amb 
altres administracions.
Proposar expedients de baixes.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup A, subgrup A1 o A2.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d'aquest Ajuntament. 

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
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superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu.

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.

5. Mèrits valorats
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts).

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:

En l’àmbit d’elaboració, planificació, control i anàlisi de projectes, fins a 2 
punts.
Experiència en l’àmbit de la gestió d’expedients administratius en 
general, i en especial en la tramitació d’expedients de gestió tributària i 
recaptatòria, fins a 2 punts.
Elaboració d’informes i propostes de resolució en relació a les sol·licituds 
i/o recursos administratius, fins a 1 punt.
En gestió i coordinació d’equips de treball, fins a 1 punt.

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.

4. Exercici de valoració de les competències professionals requerides per a 
l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball.

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de CAP DE SECCIÓ 1 de la família professional 
General (GE) d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís 
professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, 
Flexibilitat i obertura al canvi, Autoconfiança, Empatia, Lideratge i 
desenvolupament i Direcció de persones..
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L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris.

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 
punts.
Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 
de 9 punts.

6. Junta de valoració
President/a:

Sra. Teresa Ribas i Algueró , Gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, o 
persona en qui delegui.

Vocals:
Sra. Elena Molina Bellés, Directora de Serveis d’Ingressos i Administració, o 
persona en qui delegui.
Sr. Antoni Garcia Samitier, Cap del Departament de Gestió Recaptatòria, o 
persona en qui delegui.
Sr. Santos Martínez Sequí, Cap de Recursos Humans, qui actua també com 
a Secretari, o persona en qui delegui.

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa.

7. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic.

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal.

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.

8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Recursos 

Humans de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
En el cas de personal de l’ens convocant, la persona que obtingui nova 

destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir 
de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La 
presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del 
cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal.

En el cas del personal provinent de l’Ajuntament de Barcelona o d’un organisme 
autònom o ens instrumental de l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de 
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possessió es durà a terme a partir del primer dia hàbil del mes següent a la 
publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. 

En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta Municipal del mes, la 
presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon mes comptat des de la 
publicació de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals.

10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar 
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada 
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents. 

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D’UN CONCURS 
PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL 
D’INFORMÀTICA
(Aprovades per decret de l’Alcaldia)

De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari del dia 22 de 
juliol de 1988, es convoquen per a la seva provisió pel personal de plantilla 
d'aquest Ajuntament els llocs de treball que consten a l'annex, d'acord amb les 
condicions específiques que s'indiquen en aquest mateix annex per a cadascun 
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a continuació:

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

A part dels requisits addicionals de cada concurs, per a optar a qualsevol 
convocatòria és necessari:

Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un Institut Municipal, i no 
pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni Servei de Prevenció i Extinció 
d’Incendis i Salvament (SPEIS).
Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament de 
Barcelona. El personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut 
Municipal i el personal laboral fix de l’Ajuntament posteriorment subrogat a 
un Institut podrà participar igualment en els concursos. També hi podran 
participar els contractats laborals fixos d’Instituts Municipals que hagin 
efectuat la corresponent adhesió a l’Acord Marc de Condicions de Treball, 
d’acord amb la clàusula preliminar cinquena de l’esmentat Acord.
Haver prestat un mínim d'un any de serveis com a funcionari de carrera o 
amb contracte laboral indefinit a l’Ajuntament o Institut Municipal.
Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs.
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MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis 
anteriors en altres administracions públiques que hagin estat formalment 
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt.

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un màxim d'1 punt segons el 
barem següent:
– Per posseir com a grau un nivell superior al del lloc de treball convocat: 1 

punt.
– Per posseir com a grau el mateix nivell del lloc de treball convocat: 0,75 

punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en dos al del lloc de treball 

convocat: 0,50 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en quatre al del lloc de treball 

convocat: 0,25 punts.
3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, si és el cas, l'últim ocupat, fins a 

un màxim d'1 punt segons el barem següent:
– Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell al del lloc de treball convocat: 

1 punt.
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball inferior en dos nivells al del lloc 

de treball convocat: 0,50 punts.
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball de nivell superior al nivell del lloc 

de treball base de la categoria del concursant: 0,25 punts.
A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del lloc de treball desenvolupat, el 

nivell de complement de destinació efectivament acreditat en la nòmina 
corresponent, quan es tracti d'un nivell superior al del grau personal consolidat de 
cada aspirant, i el nivell del lloc de treball ocupat per adscripció o trasllat quan 
aquest sigui inferior al grau personal que hagi pogut consolidar a la carrera 
administrativa.
4. Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran fins a 2 punts, sempre 

que tinguin relació directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si 
s'escau, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació.

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pels membres següents:
Presidència:

El director de Recursos Humans, com a titular.
Vocalies:

El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada concurs s'indiqui 
expressament a l'annex, que en cas d'absència del president titular, 
exercirà la presidència de la Junta.
Un cap de Personal de sector d'actuació o districte.
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del concurs.
Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans, qui també tindrà la 
condició de secretari/ària de la Junta de Valoració.

A més, a tots els concursos hi podran assistir, en els termes previstos a les 
Bases Marc, els representants designats conjuntament per la Junta de Personal i el 
Comitè d'Empresa.

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar la 
sol·licitud, a la qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats classificats segons 
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acreditatius corresponents, al 
Registre General o a qualsevol dels registres municipals, en el termini de quinze 
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en la 
Gaseta Municipal.
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Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data 
d'acabament de l'esmentat termini.

Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i la documentació separada, 
per a la qual cosa, es podrà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a 
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels districtes.

En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-lo s'atendrà a l'antiguitat de serveis 
prestats a la Corporació des de la data d'incorporació en la plantilla, amb caràcter 
indefinit.

En els casos en què entre els mèrits complementaris s'estableixi la redacció d'un 
informe o memòria, aquest no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en aquells 
casos en què les bases específiques del concurs determinin un nombre superior de 
pàgines, donades les característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe s'haurà 
de presentar conjuntament amb la sol·licitud i el currículum vitae.

Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen com a règim horari 
el de 37 hores i 30 minuts setmanals.

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d'acreditació 
i de comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de 
mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar 
aspectes concrets en relació als mèrits al·legats.

Les destinacions adjudicades són irrenunciables un cop s'ha pres possessió del 
lloc. Malgrat això, quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents 
concursos convocats, haurà d'optar per una d'elles, dins del termini dels tres dies 
hàbils següents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del departament de Personal 
de la proposta de la Junta de Valoració de l'últim concurs en què hagi obtingut la 
plaça.

Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta convocatòria, s'estarà a allò 
que disposen les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de 
1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent.

ANNEX
Concurs núm. 09/2016C. Un lloc de treball de SUPORT 3 de la família de Serveis 

Generals (GE) adscrit al Departament de Població de la Direcció d’Informació de 
Base i Cartografia de l’Institut Municipal d’Informàtica. (Nivell 18)

SUPORT 3 de la família de Serveis Generals (GE) adscrit al Departament 
de Població de la Direcció d’Informació de Base i Cartografia de l’Institut 
Municipal d’Informàtica.
Concurs núm. 09/2016C. 

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de SUPORT 3 de la família de Serveis Generals (GE) adscrit al Departament 
de Població de la Direcció d’Informació de Base i Cartografia de l’Institut Municipal 
d’Informàtica.

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs i d’acord 
amb l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball 
d’aquest Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de SUPORT 3 de 
la família professional General (GE) adscrit al Departament de Població de la 
Direcció d’Informació de Base i Cartografia de l’Institut Municipal d’Informàtica de 
Barcelona.

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Suport 3 (90.30.GE.10 segons catàleg vigent).
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Suport 
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Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: C1,C2
Destinació: Nivell 18
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.

2. Esquema retributiu
Destinació: 18 (398,74 € mensuals segons catàleg vigent)
Complement específic 90.30 (707,21 € mensuals segons catàleg vigent)

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 3 de la família GE)
3.1.1. Missió
Realitzar la gestió integral i/o verificació d’un o més processos administratius o 

donar suport directe a un comandament o directiu, en les matèries i processos que 
siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb les 
directrius del superior i la normativa establerta per tal d’aconseguir la resolució 
prevista i l’adequat tractament d’aquests processos en termes d’eficàcia i amb la 
qualitat requerida.

3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són: 

Executar i integrar un o més processos de naturalesa diversa i/o 
especialitzada de l’òrgan on està adscrit, controlant el seu 
desenvolupament. 
Elaborar documentació administrativa, sobre el procés o processos sota la 
seva responsabilitat.
Donar suport administratiu directe a òrgans, per tal de coordinar l’actuació 
d’aquestes amb altres òrgans de la Corporació Municipal o amb altres 
entitats.
Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 
Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei.
Exercir l’actuació inspectora, si correspon a l’òrgan on presten els seus 
serveis.

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió d’un superior 
sobre el desenvolupament dels processos per tal de validar l’alineament de la seva 
tasca als resultats.

3. El lloc requereix autonomia per prioritzar processos i tasques i permet escollir 
o proposar alternatives dins les directrius fixades.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de l’actuació sobre un marc 
normatiu i/o de processos estandarditzats, dins de l’òrgan on presten els seus 
serveis.

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els procediments, criteris, serveis i recursos que estan sota la seva 
responsabilitat. 

6. Aquest lloc de treball requereix d’amplis coneixements sobre els processos 
administratius que li són assignats.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc ( Departament de 
Població )

3.2.1. Missió
Gestió de de la formació, manteniment, revisió i custòdia del Padró Municipal 

d’Habitants, així com de la coordinació dels processos electorals , a nivell municipal 
i amb altres Organismes (INE, Junta Electoral, Administracions convocants).

3.2.2. Funcions.
Manteniment de la Base de Dades.
Actualitzar d’ofici la base de dades a partir de la informació facilitada per 
altres Administracions.
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Gestionar els arxius informàtics facilitats per l’INE, en les seves funcions de 
coordinació padronal a nivell estatal.
Controlar la qualitat del Padró : menors sols, duplicitats, adreces 
conflictives, sobreempadronament.
Suport al primer nivell.
Donar suport als canals en temes de Padró (backoffice, formació...).
Elaborar estudis i anàlisi de millores i noves funcionalitats de l’aplicatiu 
ePOB.
Actualitzar la normativa interna i protocols padronals.
Controlar l’accés a la base de dades de Padró dels usuaris autoritzats.
Resolució d’incidències i peticions dels ciutadans en segon nivell.
Tramitar les peticions de ciutadans ( instàncies , IRIS, etc. ).
Iniciar i tramitar expedients de baixa padronal per a la seva resolució per 
part del Gerent de l’Institut.
Gestionar i arxivar la documentació padronal generada

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup C, subgrup C1 (categoria Administrativa de l’Ajuntament 
de Barcelona) o subgrup C2 (categoria Auxiliar Administrativa de 
l’Ajuntament de Barcelona). 
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establertes en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d’aquest Ajuntament. 

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de 
Cultura o equivalent. Restaran exempts d'acreditar els coneixements de 
llengua catalana en la convocatòria, les persones candidates que es troben 
en una de les situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin 
expressament a l'apartat corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (certificat C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del 
procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal laboral fix que estigui en 
suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un 
expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden 
prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagin 
romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.
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Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:

Experiència en la tramitació d’expedients administratius, redacció 
d’informes, oficis i resolucions, especialment les relacionades amb 
peticions als ciutadans fins a 2 punts.
Experiència en la gestió del Padró Municipal i coneixement de la 
normativa fins a 1 punt.
Experiència en tasques relacionades amb actualització i manteniment de 
bases de dades fins a 1 punt.
Experiència en l’ús de bases de dades, programes informàtics de gestió, 
informació o imatges i les eines corporatives IRIS i ITACA fins a 1 punt.
Experiència en l’atenció i relacions amb els ciutadans i/o professionals 
que els representin fins a 1 punt.

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions del lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de de SUPORT 3 de la família professional general 
(GE) d’acord amb el Sistema d’Ordinació Municipal (SOM): Compromís 
professional, Treball en equip, Orientació al servei Públic, Pensament Analític; 
Autoconfiança; Flexibilitat i Obertura al Canvi; Rigor i Organització i Comunicació i 
Influència.

L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es 
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes 
d’avaluació complementaris.

La prova es valorarà fins a un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és de 11,5 
punts.
Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 
de 9 punts.

6. Junta de valoració
President:

Sr. Francisco Rodríguez Jiménez, gerent de l’Institut Municipal 
d’Informàtica, o persona en qui delegui.

Vocals:
Sr. Lluís Sanz Marco, director d’Informació de Base i Cartografia de 
l’Institut Municipal d’Informàtica o persona en qui delegui.
Sr. Josep Olivé Figa, cap del Departament de Població de l’Institut 
Municipal d’Informàtica o persona en qui delegui.
Sr. Josep Pérez Bernabeu, cap de Recursos Humans de l’Institut 
Municipal d’Informàtica o persona en qui delegui.
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Sra. Ana Roset Aguilera, gestora de Projectes de l’Institut Municipal 
d’Informàtica, qui també actuarà com a Secretaria del procés, o persona 
en qui delegui

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic.

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

8. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Recursos 

Humans de l’IMI publicarà a la intranet municipal la llista de persones admeses i 
excloses al procés, indicant també si la persona aspirant està exempta de realitzar 
la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
El personal funcionari i laboral fix de l’ens convocant que hagi obtingut nova 

destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir 
de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La 
presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del 
cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal.

En el cas del personal provinent de l’Ajuntament de Barcelona o d’un dels seus 
organismes autònoms o ens instrumentals diferents del convocant, la seva presa 
de possessió es durà a terme a partir del primer dia hàbil del mes següent a la 
publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. En el cas que la 
publicació s’efectuï en la darrera Gaseta Municipal del mes, la presa de possessió 
es diferirà al primer dia hàbil del segon mes comptat des de la publicació de 
l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant. 

10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.
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Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar 
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada 
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents. 

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE DOS 
CONCURSOS PER A LA PROVISIÓ DE DOS LLOCS DE TREBALL DE 
L’INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
(Aprovades per decret de l’Alcaldia)

De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari del dia 22 de 
juliol de 1988, es convoquen per a la seva provisió pel personal de plantilla 
d'aquest Ajuntament els llocs de treball que consten a l'annex, d'acord amb les 
condicions específiques que s'indiquen en aquest mateix annex per a cadascun 
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a continuació:

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

A part dels requisits addicionals de cada concurs, per a optar a qualsevol 
convocatòria és necessari:

Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un Institut Municipal, i no 
pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni Servei de Prevenció i Extinció 
d’Incendis i Salvament (SPEIS).
Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament de 
Barcelona. El personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut 
Municipal i el personal laboral fix de l’Ajuntament posteriorment subrogat a 
un Institut podrà participar igualment en els concursos. També hi podran 
participar els contractats laborals fixos d’Instituts Municipals que hagin 
efectuat la corresponent adhesió a l’Acord Marc de Condicions de Treball, 
d’acord amb la clàusula preliminar cinquena de l’esmentat Acord.
Haver prestat un mínim d'un any de serveis com a funcionari de carrera o 
amb contracte laboral indefinit a l’Ajuntament o Institut Municipal.
Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs.

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis 
anteriors en altres administracions públiques que hagin estat formalment 
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt.

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un màxim d'1 punt segons el 
barem següent:
– Per posseir com a grau un nivell superior al del lloc de treball convocat: 1 

punt.
– Per posseir com a grau el mateix nivell del lloc de treball convocat: 0,75 

punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en dos al del lloc de treball 

convocat: 0,50 punts.
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– Per posseir com a grau un nivell inferior en quatre al del lloc de treball 
convocat: 0,25 punts.

3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, si és el cas, l'últim ocupat, fins a 
un màxim d'1 punt segons el barem següent:
– Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell al del lloc de treball convocat: 

1 punt.
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball inferior en dos nivells al del lloc 

de treball convocat: 0,50 punts.
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball de nivell superior al nivell del lloc 

de treball base de la categoria del concursant: 0,25 punts.
A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del lloc de treball desenvolupat, el 

nivell de complement de destinació efectivament acreditat en la nòmina 
corresponent, quan es tracti d'un nivell superior al del grau personal consolidat de 
cada aspirant, i el nivell del lloc de treball ocupat per adscripció o trasllat quan 
aquest sigui inferior al grau personal que hagi pogut consolidar a la carrera 
administrativa.
4. Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran fins a 2 punts, sempre 

que tinguin relació directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si 
s'escau, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació.

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pels membres següents:
Presidència:

El director de Recursos Humans, com a titular.
Vocalies:

El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada concurs s'indiqui 
expressament a l'annex, que en cas d'absència del president titular, 
exercirà la presidència de la Junta.
Un cap de Personal de sector d'actuació o districte.
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del concurs.
Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans, qui també tindrà la 
condició de secretari/ària de la Junta de Valoració.

A més, a tots els concursos hi podran assistir, en els termes previstos a les 
Bases Marc, els representants designats conjuntament per la Junta de Personal i el 
Comitè d'Empresa.

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar la 
sol·licitud, a la qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats classificats segons 
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acreditatius corresponents, al 
Registre General o a qualsevol dels registres municipals, en el termini de quinze 
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en la 
Gaseta Municipal.

Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data 
d'acabament de l'esmentat termini.

Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i la documentació separada, 
per a la qual cosa, es podrà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a 
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels districtes.

En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-lo s'atendrà a l'antiguitat de serveis 
prestats a la Corporació des de la data d'incorporació en la plantilla, amb caràcter 
indefinit.

En els casos en què entre els mèrits complementaris s'estableixi la redacció d'un 
informe o memòria, aquest no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en aquells 
casos en què les bases específiques del concurs determinin un nombre superior de 
pàgines, donades les característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe s'haurà 
de presentar conjuntament amb la sol·licitud i el curriculum vitae.
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Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen com a règim horari 
el de 37 hores i 30 minuts setmanals.

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d'acreditació 
i de comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de 
mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar 
aspectes concrets en relació als mèrits al·legats.

Les destinacions adjudicades són irrenunciables un cop s'ha pres possessió del 
lloc. Malgrat això, quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents 
concursos convocats, haurà d'optar per una d'elles, dins del termini dels tres dies 
hàbils següents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del departament de Personal 
de la proposta de la Junta de Valoració de l'últim concurs en què hagi obtingut la 
plaça.

Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta convocatòria, s'estarà a allò 
que disposen les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de 
1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent.

ANNEX
Concurs núm. 4/2016. Un lloc de treball de TÈCNIC/A 3 de la família 

professional de Serveis Socials (SS) adscrit al Departament d’Atenció i 
Assessorament de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (Nivell 
22)

Concurs núm. 5/2016. Un lloc de treball de GESTÓR PROJECTES 2 de la família 
professional general (GE) adscrit a la Gerència de l’Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat (IMPD). (Nivell 24)

TÈCNIC/A 3 de la família professional de Serveis Socials (SS) adscrit al 
Departament d’Atenció i Assessorament de l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat (IMPD)
Concurs núm. 4/2016

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de TÈCNIC/A 3 de la família professional de Serveis Socials (SS) adscrit al 
Departament d’Atenció i Assessorament de l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat (IMPD)

D’acord amb els articles 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb 
les bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Tècnic/a 3 de 
la família professional Serveis Socials (SS) , adscrit al Departament d’Atenció i 
Assessorament de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Tècnic/a 3 (80.30.SS.10 segons catàleg vigent).
Àmbit funcional: Tècnic
Tipus de lloc: Tècnic
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A2 
Destinació: Nivell 22
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.
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2. Esquema retributiu
Destinació: 22 (514,94 €/mensuals segons catàleg vigent)
Complement específic: 850,42 €/mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic/a 3 de la família SS)
3.1.1. Missió
Realitzar funcions complexes de caràcter tècnic pròpies de la seva familiar 

professional, en les matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on 
presten els seus serveis. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1.Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

Desenvolupar treballs tècnics i estudis de la seva especialitat, sobre les 
matèries que siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis.
Redactar informes, dictàmens o propostes de resolució que siguin 
competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb la 
normativa o els procediments establerts.
Prestar serveis directes ciutadans i/o usuaris de la Corporació Municipal 
determinant mesures i mobilitzant els recursos disponibles, en el marc de 
les competències de l’òrgan on presten els seus serveis.
Assessorar i donar suport a altres tècnics, en el marc de les Competències i 
recursos de l’òrgan on presten servei.
Exercir l’actuació inspectora, si correspon a l’òrgan on presten els seus 
serveis.

2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb component tècnic, 
realitzant tasques complexes de caràcter tècnic, integrades dins de processos 
definits, requerint de coneixement de la relació entre diferents processos del seu 
àmbit funcional o família professional. 

3. Requereixen de coneixements en un camp tècnic, científic o especialitzat.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment dins d’un 

marc normatiu i procediments estandarditzat, 
5. Disposen de llibertat per planificar i organitzar el seu temps i rebre supervisió 

sobre els resultats. 
6. Requereixen de la capacitat de comunicació i influència necessària per 

interactuar amb la ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal influint-los 
i donant-los servei en el seu àmbit de competència.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament 
d’Atenció i Assessorament).

3.2.1 Missió. 
Desenvolupar l'organització i la qualitat de la prestació del Servei de Suport i 

Assessorament especialitzat de i de l’Equip d’Assessorament laboral de l’Institut 
mitjançant la implantació del Pla del Servei i de l'establiment de nous sistemes 
d’atenció, amb la finalitat d'aconseguir els objectius marcats per la Direcció de 
l’Institut.

3.2.2 Funcions específiques
Dirigir i supervisar els recursos humans, materials i tecnològics assignats 
als Serveis de Suport i Assessorament especialitzat i de l’Equip 
d’assessorament laboral, en funció dels resultats esperats i integrar la 
prevenció de riscos laborals, d'acord amb el sistema de gestió de seguretat 
i salut laboral de l'Ajuntament.
Dirigir i fer el seguiment dels programes, processos dels serveis de Suport i 
Assessorament Especialitzat i de l’Equip d’Assessorament Laboral per tal 
d’assolir els resultats esperats.
Definir procediments, protocols i sistemes per al desenvolupament de 
l'actuació en seu l'àmbit d’actuació.
Assessorar tècnicament sobre procediments relatius a les matèries, 
assumptes i processos en l'àmbit de la discapacitat, a oficines d’atenció i 
informació al ciutadà i altres serveis de l’estructura municipal.
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Dirigir i , gestionar de els serveis de tramitació i informació de la seva 
competència, així com controlar la qualitat i compliment de la seva execució 
i el control d’encàrrecs externs. 
Dirigir i coordinar les accions transversals amb les àrees municipals que 
correspongui així com amb les entitats del tercer sector prestadores de
serveis d’Inserció laboral.
Dirigir la valoració tècnica i executar el seguiment de subvencions 
ordinàries i extraordinàries amb l’àmbit de les competències del 
Departament
Determinar criteris de gestió, d’innovació i millora en la producció dels 
serveis.
Dissenyar els plans de formació específics i especialitzats pel conjunt de 
professionals dels serveis
Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes 

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup A, subgrup A2 de de les categories de Tècnic Mitjà en
Treball Social i de Tècnic Mitjà en Educació Social.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de la 
plantilla de l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms 
adherits a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Barcelona, i no pertànyer a les classes de 
Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament 
(SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d'aquest Ajuntament.

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu.
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Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional, fins a 6 punts, segons el barem següent:

Experiència en l’àmbit d’atenció a persones amb discapacitat i/o diversitat 
funcional, fins a 2,5 punts.
Direcció i coordinació d’equips de treball, fins a 1,5 punts.
Treball transversal amb diferents àmbits sectorials, departaments i serveis,
fins a 1 punts. 
Explotació i anàlisi de dades d’aplicatius informàtics i/o sistemes 
d’informació, fins a 1 punt.

2.Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de TÈCNIC/A 3 de la família professional Serveis 
Socials (SS) d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís 
professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, 
Recerca d’informació i actualització de coneixement, Flexibilitat i obertura al canvi, 
Autoconfiança, Empatia.

L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es 
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes 
d’avaluació complementaris.

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 
punts.
Si no s'avalua l’apartat corresponent a l’exercici o supòsit pràctic, la 
puntuació mínima és de 9 punts.

6. Junta de valoració
President/a:

Sr. Ramon Lamiel i Villaró gerent de l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat, o persona en qui delegui.

Vocals:
Sra. Assumpta Soler Farràs, cap Departament d’Estratègia i Coordinació, o
persona en qui delegui. 
Sra. Gloria Matas, cap de Departament d’Atenció i Assessorament, o
persona en qui delegui
Sr. Josep M Burguera, cap del Departament d’Administració i Personal, que 
actua també com a Secretari o persona qui delegui.

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa
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7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud al Registre 

General o a qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

La instància ha d’anar adreçada a l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat de Barcelona (C/ València 344, 1a planta).

El termini de presentació d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del 
dia següent a la publicació de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten.

8.Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament 

d’Administració i Personal de l’IMPD publicarà a la intranet municipal la llista de 
persones admeses i excloses al procés, indicant també si la persona aspirant està 
exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
En el cas de personal de l’ens convocant, la persona que obtingui nova 

destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir 
de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La 
presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del 
cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal.

En el cas del personal provinent de l’Ajuntament de Barcelona o d’un organisme 
autònom o ens instrumental de l’Ajuntament de Barcelona diferent del convocant, 
la seva presa de possessió es durà a terme a partir del primer dia hàbil del mes 
següent a la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. En el cas 
que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta Municipal del mes, la presa de 
possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon mes comptat des de la publicació 
de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant.

10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar 
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada 
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents. 
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GESTÓR PROJECTES 2 de la família professional General (GE) adscrit a la 
Gerència de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
Concurs núm. 5/2016

Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 
treball de GESTÓR PROJECTES 2 de la família professional general (GE) adscrit a la 
Gerència de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)

D’acord amb els articles 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb 
les bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Gestor de
Projectes 2 de la família professional general (GE), adscrit a la Gerència de 
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Gestió projectes 2 (70.20.GE.10 segons catàleg 

vigent)
Àmbit funcional: Tècnic
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A1 – A2 
Destinació: Nivell 24
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.

2. Esquema retributiu
Destinació: 24 (588,75 €/mensuals segons catàleg vigent)
Complement específic: 1.029,81 €/mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció Funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Gestió projectes 2 de la família GE)
3.1.1. Missió
Dirigir programes o projectes, planificant, organitzant i coordinant la seva 

activitat i els recursos econòmics, tècnics i humans assignats, per tal de complir 
amb els objectius i resultats en el termini, qualitat i cost previst.

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

Dirigir la definició, planificació, execució i supervisió dels programes i 
projectes dins l’òrgan on presta els seus serveis.
Dirigir programes i projectes desenvolupats per externs, dins de l’òrgan on 
presten els seus serveis.
Donar impuls als programes i projectes i coordinar les actuacions dels 
recursos humans i materials assignats adaptant els mitjans personals i 
materials disponibles a la programació establerta. 
Col·laborar amb altres unitats de l’organització territorial i altres òrgans per 
a definir criteris tècnics que siguin d’aplicació als projectes. 

2. Dirigeix projectes amb un volum de recursos tècnics, econòmics i humans 
reduït i/o amb un impacte en una parcel·la molt específica dins l’organització per 
l’especificitat de la funció o servei que presta. Actua en un àmbit tàctic amb cert 
component tècnic, implantant els projectes definits.

3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió puntual d’un 
superior sobre els resultats obtinguts i contemplen una llibertat d’actuació àmplia 
en l’operativa 

4.Les tasques d’aquest lloc de treball no necessàriament es desenvolupen sobre 
un marc normatiu i/o de processos estandarditzats. 

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
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sobre els desenvolupament dels programes o projectes de l’òrgan on presten els 
seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb agents externs i 
altres operadors per dur a terme el control d’encàrrecs i col·laboració externa. 
Poden representar tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb 
entitats internes i externes. 

6. Aquest lloc de treball requereix de la competència tècnica d’una llicenciatura, 
enginyeria o arquitectura superior o d’una diplomatura o grau vinculada al seu 
àmbit professional, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de 
treball de la Corporació Municipal. El lloc no requereix el comandament de 
persones, però pot comportar la supervisió de tasques realitzades per altres 
tècnics i administratius o de serveis externs, a l’òrgan on presten els seus serveis. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc. (Gerència de
l’IMPD)

3.2.1. Missió. 
Aplicar les polítiques adreçades a les persones amb discapacitat de Barcelona 

acordades per l’equip de govern de l’Ajuntament, el Consell Rector i la Presidència 
de l’IMPD.

3.2.2. Funcions específiques
Exercir les facultats de representació, administració i gestió ordinària de 
l'Institut, de conformitat amb el que es disposen els Estatuts de l’IMPD.
Executar puntualment els acords del Consell Rector, sense perjudici de la 
supervisió del/la president/a.
Atorgar els permisos i les llicències que corresponguin dins l'àmbit 
d'actuació de l'Institut.
Desenvolupar l'estructura organitzativa i de personal d'acord amb els 
criteris generals establerts pel Consell.
La prefectura superior de tots els serveis, obres i dependències, assumint-
ne la direcció, l’impuls i la inspecció.
Contractar al personal i determinar la seva retribució, dins dels acords 
adoptats pel Consell Rector i en els termes previstos en els Estatuts de 
l’IMPD i les disposicions legals d'aplicació.
Disposar la sanció del personal laboral, fins i tot el seu acomiadament, si 
escau, així com exercir la potestat disciplinària sobre el personal funcionari, 
en els termes previstos en el Estatuts de l’IMPD.
Exercir la potestat sancionadora quan aquesta sigui atribuïda a l'Institut per 
la normativa vigent.
Exercir les accions i els recursos judicials o administratius que 
corresponguin a l'Institut en defensa dels seus drets i interessos, amb 
caràcter ordinari o urgent, sense perjudici de la ratificació posterior per part 
del Consell Rector.
Exercir la potestat de recaptació dels ingressos de dret públic atribuïts a 
l'Institut.
Aprovar l'extinció de drets sobre béns de domini públic propis, en virtut 
d'autorització atorgada pel gerent.
Exercir les altres funcions que li atribueixin aquests Estatuts i les que li 
delegui el Consell Rector o el/la president/a.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup A, subgrup A1 o subgrup A2, de qualsevol de les 
categories de l’Ajuntament de Barcelona.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de la
plantilla de l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms 
adherits a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Barcelona, i no pertànyer a les classes de 
Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament 
(SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
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categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d'aquest Ajuntament.

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol•licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu.

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts).

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional, fins a 6 punts, segons el barem següent:

Gestió de projectes de la informació i la comunicació: planificació, 
execució, seguiment i avaluació fins a 1 punt. 
Producció gràfica i audiovisual de materials de comunicació. Comunicació 
digital, i gestió de comunicació on line fins a 1,50 punts 
Organització d’actes i suport a la direcció fins a 1,50 punts.
Experiència en projectes d’accessibilitat comunicativa fins a 2 punts.

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de GESTOR DE PROJECTES 2 de la família 
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professional General (GE) d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): 
Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament 
analític, Recerca d’informació i actualització de coneixement, Flexibilitat i obertura 
al canvi, Rigor i organització Comunicació i influència, Lideratge i 
desenvolupament.

L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es 
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes 
d’avaluació complementaris.

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 
punts.
Si no s'avalua l’apartat corresponent a l’exercici o supòsit pràctic, la 
puntuació mínima és de 9 punts.

6. Junta de valoració
President/a:
Sr. Ramon Lamiel i Villaró gerent de l’Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat, o persona en qui delegui.
Vocals:
Sra. Assumpta Soler Farràs, cap Departament d’Estratègia i Coordinació, o

persona en qui delegui. 
Sra. Magda Orozco Areny, cap de Comunicació d’Acció Social i Ciutadania, o 

persona en qui delegui.
Sr. Josep M Burguera, cap del Departament d’Administració i Personal que actua 

també com a Secretari o persona qui delegui.
Representant de la Junta de Personal o Comitè d’Empresa

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud al Registre 

General o a qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

La instància ha d’anar adreçada a l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat de Barcelona (C/ València 344, 1a planta).

El termini de presentació d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del 
dia següent a la publicació de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten.

8.Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament 

d’Administració i Personal de l’IMPD publicarà a la intranet municipal la llista de 
persones admeses i excloses al procés, indicant també si la persona aspirant està 
exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
En el cas de personal de l’ens convocant, la persona que obtingui nova 

destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir 
de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La 
presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del 
cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal.

En el cas del personal provinent de l’Ajuntament de Barcelona o d’un organisme 
autònom o ens instrumental de l’Ajuntament de Barcelona diferent del convocant, 
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la seva presa de possessió es durà a terme a partir del primer dia hàbil del mes 
següent a la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. En el cas 
que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta Municipal del mes, la presa de 
possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon mes comptat des de la publicació 
de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant

10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar 
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada 
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents. 
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Lliures designacions
Lliure designació núm. 57/2016-L

Convocatòria per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de 
Suport 3 de la família general (ge), adscrit a la Secretaria General de la 
Gerència de Recursos.

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb 
l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de SUPORT 3 de 
la família General (GE), adscrit a la Secretaria General de la Gerència de Recursos.

Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspectiva de gènere, 
allò que disposa l’Ajuntament de Barcelona en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats pel 
període 2015-2019 en quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i 
homes en els diferents col·lectius professionals municipals.

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Suport 3 (90.30.GE.20 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Suport
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: C1 i C2
Destinació: Nivell 18
Sistema de provisió: Lliure designació
Classe de lloc: Lloc de promoció

2. Esquema retributiu
Destinació: 18 (398,74 € mensuals)
Complement específic: 707,21 €/mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 3 de la família GE)
3.1.1. Missió
Realitzar la gestió integral i/o verificació d’un o més processos administratius o 

donar suport directe a un comandament o directiu, en les matèries i processos que 
siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb les 
directrius del superior i la normativa establerta per tal d’aconseguir la resolució 
prevista i l’adequat tractament d’aquests processos en termes d’eficàcia i amb la 
qualitat requerida.

3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són: 

Executar i integrar un o més processos de naturalesa diversa i/o 
especialitzada de l’òrgan on està adscrit, controlant el seu 
desenvolupament.
Elaborar documentació administrativa, sobre el procés o processos sota la 
seva responsabilitat.
Donar suport administratiu directe a òrgans, per tal de coordinar l’actuació 
d’aquestes amb altres òrgans de la Corporació Municipal o amb altres 
entitats. 
Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 
Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les Competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei.
Exercir l’actuació inspectora, si correspon a l’òrgan on presten els seus 
serveis. 



NÚM. 31 30-11-2016 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 6703

 

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió d’un superior 
sobre el desenvolupament dels processos per tal de validar l’alineament de la seva 
tasca als resultats.

3. El lloc requereix autonomia per prioritzar processos i tasques i permet escollir 
o proposar alternatives dins les directrius fixades.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de l’actuació sobre un marc 
normatiu i/o de processos estandarditzats, dins de l’òrgan on presten els seus 
serveis.

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els procediments, criteris, serveis i recursos que estan sota la seva 
responsabilitat. 

6. Aquest lloc de treball requereix d’amplis coneixements sobre els processos 
administratius que li són assignats.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc ( Secretaria 
General)

3.2.1. Funcions
El Secretari General, sota la superior autoritat de l'Alcalde, té el caràcter i 

exerceix les funcions que li atribueixen l'article 92 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les bases de règim local; l'article 162.1 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local; i l'article 2 i concordants del Reial Decret
1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup C subgrups C1 i subgrup C2 de les categories 
Administrativa i Auxiliar administrativa de l’Ajuntament de Barcelona.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d’aquest Ajuntament

El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es trobin en una de les situacions 
que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova del 
mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (certificat C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del 
procés. 
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En cap cas no hi poden prendre part el personal que estigui en suspensió 
d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un expedient 
disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi pot prendre part 
el personal en situació diferent de servei actiu que no hagi romàs el temps mínim 
exigit per reingressar al servei actiu.

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.

5. Criteris de valoració
Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats:

L’experiència i els coneixements relatius a les tasques pròpies de la seva 
funció.
La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball.
Les competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament 
de les funcions del lloc de treball.

6. Presentació de sol·licituds 
Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una 

sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament 
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal.

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats. 

7. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la 
Intranet Municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant 
també si la persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua 
catalana.

8. Proposta de resolució
Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates l’òrgan d’adscripció 

emetrà, un informe sobre la persona aspirant que es consideri més adient en 
relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i l’elevarà al Gerent 
Municipal proposant el seu nomenament.

La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els 
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per 
a la seva verificació.

Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones 
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució 
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal. 

9. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal.
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En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan 
convocant.

10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit que decideixen directament o indirectament el fons de 
l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar en el procés, que 
produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les 
persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la Primera Tinència 
d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva 
notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit no inclosos en el punt anterior, al llarg del procés, les 
persones aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin pertinents. 

Lliure Designació núm. 3/2016

Convocatòria per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de 
CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al 
Departament de Recursos Humans i Serveis Generals del Patronat 
Municipal de l'Habitatge de Barcelona.

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb 
l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de CAP DE 
DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al Departament de Recursos 
Humans i Serveis Generals del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.

Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspectiva de gènere, 
allò que disposa l’Ajuntament de Barcelona en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats pel 
període 2015-2019, respecte la promoció d’una presència equilibrada de dones i 
homes en els diferents col·lectius professionals municipals.

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Cap de Departament 1 (40.10.GE.10 segons catàleg 

vigent).
Àmbit funcional: Comandament.
Tipus de lloc: Cap de Departament.
Vinculació: Funcionari/a.
Subgrup d’accés: A1 i A2.
Destinació: Nivell 26.
Sistema de provisió: Lliure designació.
Classe de lloc: Lloc de promoció.
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2. Esquema retributiu
Destinació: 26 (705,19 € mensuals).
Complement específic: 1.390,28 € mensuals, segons catàleg vigent.

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Cap de Departament 1)
3.1.1. Missió
Dirigir els serveis, sistemes, programes i recursos del departament, d’acord amb 

els objectius, directrius i planificació de la gerència o direcció a la que pertany, per 
tal d’assolir i integrar els resultats esperats amb la qualitat, eficàcia i eficiència 
requerida. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat tècnica, de recursos i 
d’impacte organitzatiu.

3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són: 

Dirigir la planificació, coordinació, execució i control dels programes, 
processos i serveis del seu departament en funció dels resultats esperats.
Dirigir els recursos humans, econòmics, materials i tecnològics adscrits, en 
funció dels resultats esperats i integrar la prevenció de riscos laborals, 
d’acord amb el sistema de gestió de seguretat i salut laboral de del PMHB i 
de l’Ajuntament de Barcelona.
Determinar els protocols, paràmetres tècnics, circuits i procediments per a 
la realització dels objectius assenyalats i/o dels serveis prestats, la seva 
coordinació i control de les prestacions.
Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.

2. Integra més d’un àmbit funcional servei de naturalesa i objectius homogenis. 
Actua en un pla tàctic, dins de les polítiques o objectius específics clarament 
definits.

3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen de 
llibertat d’actuació. La coordinació amb la gerència/direcció s’estableix mitjançant 
informes de gestió o a través de les reunions periòdiques establertes.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen necessàriament en un 
marc normatiu o de processos estandarditzats. En cas d’existir, requereixen de la 
seva interpretació. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat tècnica, de 
recursos i d’impacte organitzatiu.

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on 
presten els seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb 
proveïdors externs i altres operadors per dur a terme el control de serveis fruit de 
contractes, convenis o altres sistemes de col·laboració. Poden representar 
tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i 
externes.

6. Aquest lloc de treball requereix de coneixements d’un camp tècnic o 
especialitzat ampli, adquirit a través de l’experiència en el seu camp 
d’especialització i de la competència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o 
arquitectura superior o mitjana, amb coneixements específics en els processos i 
sistemàtica de treball de la Corporació Municipal. El lloc requereix de competència 
directiva per al comandament del personal.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Recursos Humans i Serveis Generals).

3.2.1. Funcions:
Dirigir, coordinar i supervisar la gestió dels recursos humans del PMHB i 
materials assignats, d’acord amb la normativa vigent i les polítiques
especifiques d’àmbit municipal i molt específicament de l’àrea de Drets 
Socials.
Dirigir i impulsar els projectes vinculats a la millora de la gestió i adequació 
de les persones adscrites al PMHB als seus llocs de treball així com dirigir i 
impulsar els processos i procediments relacionats amb l’àmbit dels recursos 
humans.
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Dirigir i impulsar els plans de desenvolupament i comunicació interna del 
PMHB.
Participar en els òrgans de negociació col·lectiva en els que es tractin temes 
relacionats amb el PMHB (junta de personal, comitè d’empresa, delegats de 
personal, comitè de seguretat i salut).
Assessorar i donar suport tècnic en matèria d’organització, de gestió de 
persones i de processos de millora a la Gerència i als òrgans de direcció del 
PMHB.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Direcció en el compliment de 
les seves funcions.
Gestió, supervisió i responsabilitat orgànica del personal designat per a la 
prevenció de riscos laborals, efectuant el control i seguiment de les 
actuacions preventives bàsiques del PMHB.
Gestió de l’equipament i dels recursos de l’arxiu municipal del PMHB d’acord 
amb les normes i instruccions aprovades i els criteris establerts per a
l’àmbit sectorial de referència.
Gestió i supervisió dels contractes amb empreses dins del seu àmbit 
d’actuació, i en concret dels contractes de suport i dels serveis comuns del 
PMHB.
Atenció especialitzada al ciutadà en matèria d’habitatge públic.
Inspecció del parc d’habitatges del PMHB.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de qualsevol de les categories de 
l’Ajuntament de Barcelona o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de 
qualsevol de les categories de l’Ajuntament de Barcelona.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d’aquest Ajuntament.

El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es trobin en una de les situacions 
que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova del 
mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (certificat C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del 
procés.

En cap cas no hi pot prendre part el personal que estigui en suspensió 
d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un expedient 
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disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi pot prendre part 
el personal en situació diferent de servei actiu que no hagi romàs el temps mínim 
exigit per reingressar al servei actiu.

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió.

5. Comissió de valoració
Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres:

Titular de la Gerència del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona .
Titular de la Direcció de Serveis Econòmics i Financers del Patronat.
Titular de la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de la Gerència de
Recursos Humans i Organització.

Les tres persones titulars d’aquesta Comissió podran delegar la seva participació 
en altres persones funcionàries designades entre el personal de la corporació 
municipal que ocupi un lloc de treball d’igual o superior nivell al convocat.

En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars, 
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la 
corporació municipal que ocupi un lloc de treball d’igual o superior nivell al 
convocat. 

6. Criteris de valoració:
Es valorarà:

L’experiència i els coneixements relatius a les funcions bàsiques del lloc de 
treball.
La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball.
Les competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament 
de les funcions del lloc de treball.

La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i 
anàlisi dels currículums de les persones aspirants i, si s’escau, a la realització 
d’entrevistes a les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la 
Comissió de Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves 
psicotècniques i/o professionals.

En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització de 
les entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament 
de Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització.

7. Presentació de sol·licituds
Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una 

sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament 
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal.

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats. 

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Proposta de resolució
Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates l’òrgan al qual esta 

adscrit el lloc emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es 
consideri més adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i 
l’elevarà al Gerent Municipal proposant el seu nomenament.
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La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els 
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per 
a la seva verificació.

Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones 
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució 
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.

10. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal.

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant.



6710 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 31 30-11-2016

 

Nomenaments
Funcionaris/àries de carrera

L’Alcaldessa, en data 21 de novembre de 2016, ha adoptat la següent resolució:

Nomenar, amb efectes del 5 d’octubre de 2016, funcionaris de carrera el Sr. 
Oriol CONESA LUCEA, Sr. Miguel Ángel RAMOS BARROSO, Sr. Alexander 
RODRIGUEZ LOZANO i Sr. Diego TORREJON SAEZ, de conformitat amb la proposta 
del Tribunal qualificador de la convocatòria de selecció de 100 places d’Agent de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona, promoció 2015, d’acord amb l’article 29 de la Llei 
16/1991, de 10 de juliol de les policies locals de Catalunya, modificada per la llei 
5/2000, de 5 de juny i l'article 62 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

L’Alcaldessa, en data 21 de novembre de 2016, ha adoptat la següent resolució:

Nomenar, amb efectes de l’1 de desembre de 2016, de conformitat amb la 
proposta del Tribunal qualificador de la convocatòria de 80 places 
d’Administratiu/va de l’Ajuntament de Barcelona (promoció 2015), mitjançant 
concurs oposició en torn de promoció interna, com a funcionaris/àries de carrera 
en la categoria Administratiu/va, les persones que es detallen a l'Annex I i a 
l’Annex II, d’acord amb l’article 18 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i l’article 20 del 
vigent Acord regulador de les condicions dels empleats públics de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Adscriure, amb els mateixos efectes, als diferents organismes autònoms i altres 
entitats públiques dependents, les persones que es relacionen a l'Annex II, d’acord 
amb el que disposen l’article 300.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya i l’article 
191 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 
personal al servei de les entitats locals, sobre mobilitat de funcionaris dels ens 
locals i els seus organismes autònoms a altres entitats públiques i dependents.

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

ANNEX I

TORN DE PROMOCIÓ INTERNA

NOMENAMENT FUNCIONARIS/ÀRIES DE CARRERA EN LA CATEGORIA 
ADMINISTRATIU/VA

Cognoms i Nom

1 AGUSTI CASALS - PATRICIA
2 ALBERT ZAMORA - TERESA MARIA
3 ALBUIXECH FABREGAT - MARTI
4 ARENAS NUÑEZ - ELISABET
5 ARRIBAS SERRA - MONICA
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Cognoms i Nom

6 BALLESTEROS REGAÑO - MERCEDES
7 BATALLA CAÑELLES - ISABEL
8 CARAVACA DOMINGUEZ - DANIEL
9 DIAZ PINTEÑO - MONTSERRAT

10 DOMENECH SAGARRA - OSCAR
11 DUARTE BLANCO - JUAN ANTON
12 ESPOT CIURO - ANNA
13 ESTEBAN GARCIA - CRISTINA
14 ESTELLA VACAS - M.TERESA
15 FERRER PARERA - MANUEL
16 FOLCH CASTELL - M DOLORS
17 FONSECA PABLOS - EVA DEL ARA
18 GARCIA ALCALA - XAVIER
19 GARCIA TORNAY - NURIA
20 GARRIDO PLA - CRISTINA
21 GRACIA SABATE - MARIA A.
22 HERNANDEZ BENITO - MIRIAM
23 HERNANDEZ DELGADO - LIDIA
24 IBAÑEZ MONZON - DAVID
25 JIMENEZ GAMEZ - ISABEL
26 JIMENEZ RULL - PILAR

27 KOCI SERRANO - CHRISTINA

28 LOPEZ GARCIA - M ISABEL

29 MARTIN GRACIA - LAURA

30 MARTIN IÑIGO - ALBA

31 MARTINEZ PAREJA - RAQUEL

32 MARTINEZ SOLER - JOSE FRANCISCO

33 MURCIA CEBALLOS - LOT

34 NIETO JIMENEZ - SILVIA

35 OTEO ARIÑO - MARINA

36 PALLARES MONCLUS - MAGDALENA

37 PELLICER ROFES - ISABEL

38 PEREZ ORTUÑO - M. ANGELES

39 PUYO MORET - MARIA DOLORES

40 SALA SAGARRA - OSCAR

41 SANCHEZ DOMINGUEZ - JORGE R.

42 SANTOS CAMPOS - M JESUS

43 SERRANO LORENTE - ALICIA

44 SOLE ESCANERO - INMACULADA

45 TREJO ORTIZ - MANUEL

46 VILADOMAT FONT - M CARMEN

47 VILALTA DIOS DE - AGUSTINA
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ANNEX II

TORN DE PROMOCIÓ INTERNA 

NOMENAMENT FUNCIONARIS/ÀRIES DE CARRERA EN LA CATEGORIA 
ADMINISTRATIU/VA
I ADSCRIPCIÓ A ORGANISMES AUTÒNOMS I ALTRES ENTITATS DEPENDENTS

a) Institut de Cultura de Barcelona

Cognoms i Nom

1 FUMANAL SELVA - CARLOS
2 LLABOT FARRE - JAVIER
3 MENDEZ POMES - TERESA
4 TOMILLO EXPOSITO - LUZ

b) Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona

Cognoms i Nom
1 ALVARO GARGALLO - JULIO
2 BEGUE PASTOR - NOELIA
3 FERMOSELLE JIMENEZ - NOEMI
4 FERNANDEZ VICENS - M LUISA
5 GIMENO PITARQUE - DAVID
6 MARTINEZ CASTRO - CAROLINA
7 RAYA MORENO - M CARMEN
8 RODRIGUEZ LOZANO - ELENA
9 RUIZ ROVIRA - FRANCESC

10 TORRES MARTINEZ - OSCAR
11 VIDIELLA ROME - MARTA

c) Institut Municipal d’Informàtica

Cognoms i Nom

1 BERENGUER FELIPE DE - CRISTINA

d) Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida

Cognoms i Nom

1 ALONSO RIVAS - M CARMEN

e) Patronat Municipal de l’Habitatge

Cognoms i Nom

1 ARROYO SANCHEZ – NURIA
2 RUBIO CANTARERO – ISABEL
3 SOMS TRILLO – ISABEL

4 VELA PITAR - MARIA SONIA
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f) Institut Municipal de Serveis Socials

Cognoms i Nom

1 BARROSO MARTIN – FELIPA
2 CAZORLA NEMESIO – SUSANA

g) Consorci d’Educació de Barcelona

Cognoms i Nom

1 GONZALEZ RAMOS – ISABEL
2 LOPEZ LAZARO – CRISTINA

h) Consorci del Museu de Ciències Naturals

Cognoms i Nom

1 GAMIZ MONTORO - MARIA DEL CARMEN

i) Institut Municipal d’Educació de Barcelona

Cognoms i Nom

1 FERNANDEZ SANCHEZ - MIGUEL
2 GIMENEZ JOVER - CRISTINA
3 MOSTEIRIN MENDEZ - MONICA

j) Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Cognoms i Nom

1 FAJEDA FREILE - SARA
2 MARTINEZ ALAMILLA - SILVIA

k) Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona

Cognoms i Nom

1 LOPEZ MONTESINOS, M. CRISTINA

l) Institut Barcelona Esports

Cognoms i Nom

1 CASTILLEJO BELLA - VANESA

L’Alcaldessa, en data 21 de novembre de 2016, ha adoptat la següent resolució:

Nomenar, amb efectes de l’1 de desembre de 2016, de conformitat amb la 
proposta del Tribunal qualificador de la convocatòria de 80 places 
d’Administratiu/va de l’Ajuntament de Barcelona (promoció 2015), mitjançant 
promoció interna horitzontal, com a funcionaris/àries de carrera en la categoria 
Administratiu/va, les persones que es detallen a l'Annex I i a l’Annex II, d’acord 
amb l’article 18.4 del vigent Acord regulador de les condicions dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Barcelona.
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Adscriure, amb els mateixos efectes, als diferents organismes autònoms i altres 
entitats públiques dependents, les persones que es relacionen a l'Annex II, d’acord 
amb el que disposen l’article 300.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya i l’article 
191 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 
personal al servei de les entitats locals, sobre mobilitat de funcionaris dels ens 
locals i els seus organismes autònoms a altres entitats públiques i dependents.

ANNEX I

TORN DE PROMOCIÓ INTERNA HORITZONTAL
NOMENAMENT FUNCIONARIS/ÀRIES DE CARRERA EN LA CATEGORIA 

ADMINISTRATIU/VA

Cognoms i Nom

1 ALONSO SASTRIQUES - MANUEL

2 ARBOS COBO, GEMMA

3 BLANCO FERNANDEZ - ISABEL

4 BONILLA SERRANO - GUILLEM

5 MARTINEZ CALVO - MIGUEL

6 PEREZ GONZALEZ - JOAQUIN

7 ROCHA AGUIRREGOMEZCORTA – RICARDO

ANNEX II

TORN DE PROMOCIÓ INTERNA HORITZONTAL

NOMENAMENT FUNCIONARIS/ÀRIES DE CARRERA EN LA CATEGORIA 
ADMINISTRATIVA I ADSCRIPCIÓ A ORGANISMES AUTÒNOMS I ALTRES ENTITATS 
DEPENDENTS

a) Agència de Salut Pública de Catalunya

Cognoms i Nom

1 ALTIMIRA AVALOS - PATRICIA

2 BARBERO MEDEL - ROCIO

3 BERTOMEU BALAGUERO - NURIA

4 BLASCO LAHUERTA - MARTA

5 GUTIERREZ TOCA - ESTHER

6 JIMENEZ SANCHEZ - ELENA MAYLA

7 LOPEZ CECA - ESTER

8 MADRUEÑO RUIZ DE LOIZAGA - VICTOR

9 MARTINEZ FEIJOO - EVA

10 MARTINEZ GARCIA - JOSE

11 MIRANDA PEREZ - ROBERTO

12 RIVERA CASTRO - PATRICIA

13 RUBIO ARENAS - REMEDIOS

14 SILVA RICART - ALBERT
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b) Institut de Cultura de Barcelona

Cognoms i Nom

1 ALFARO LOPEZ - MANUEL

c) Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona

Cognoms i Nom

1 ARCUSA COSTA - DANIEL
2 VALCARCEL PENON - ALFREDO

d) Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona

Cognoms i Nom

1 AIRA CASTRO - ALICIA

2 CASTRO GARCIA - ANGEL

3 COSTA PUEY - ROSA M.

4 FABA BAYO - OSCAR

5 FRANCAS MARTORELL - ELVIRA

6 FRANCES JULIAN - M. ALICIA

7 GARCIA MAÑE - MARIA

8 GORDO DOMINGUEZ - YOLANDA

9 JEREZ MARTINEZ - JOSEFINA

10 JUNQUERA SEGARRA - XAVIER

11 PAIRET GUARDIOLA - JOSEP M

12 SABATER LLORET - ALBERT

e) Patronat Municipal de l’Habitatge

Cognoms i Nom

1 MARZAL MUELAS, JORDI
2 PONT TORRENS, NURIA
3 SANCHO PIFARRE, ANTONI

Borses de treball

El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 
l’Alcaldessa, en data 18 de juliol de 2016, ha dictat la següent resolució: 

Publicar la relació de les persones que per ordre de puntuació passen a integrar 
l’ampliació de la borsa de treball de la categoria de Tècnic/a Superior en Art i 
Història, grup A1, de l’Ajuntament de Barcelona i que, tal i com s’indica a les bases 
de la convocatòria, hauran d’acreditar documentalment el compliment dels 
requisits assenyalats a la base 3.
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CLASSIFICACIÓ FINAL PER ORDRE DE PUNTUACIÓ
 

COGNOMS I NOM
SUMATORI 

1a i 4a 
prova

1 MORELL CORTES, NURIA 13,15

2 STRAEHLE PORRAS, EDGAR 13,02

3 GONZALEZ SANTIAGO, AXEL 12,88

4 IGLESIAS ALONSO, MIGUEL ANGEL 12,57

5 GONZALEZ LOPEZ, LETICIA 12,52

6 ALCUBIERRE GOMEZ, DANIEL 12,48

7 MUÑOZ JOFRE, JAUME 12,48

8 VILLANUEVA PUIG, MARIA ROSA 12,45

9 CALPENA MARCOS, DARIA 12,41

10 GINER CAMPRUBI, CARLES 12,35

11 GONZALEZ GARCIA, AINIZE 12,33

12 PEREZ RUBIALES, ELENA 12,30

13 MORENO SIERRA, SARA 12,19

14 MESTRE GRAU, AGUSTIN 12,15

15 ABELLA VILLAR, PABLO 12,06

16 MINGUEZ PEÑA, ISMAEL FLORENTIN 12,00

17 CASAL VALLS, LAURA 11,97

18 TERES LOPEZ, MARTA 11,92

19 RODRIGUEZ CAMARA, JULIA 11,90

20 MACIA PLAZA, LAIA 11,90

21 VILALTA GOLET, ROSA MARIA 11,86

22 CREUS GISPERT, LAIA 11,82

23 CAPARROS SABATER, ELISABET 11,76

24 ARMENGOL RUSIÑOL, CRISTINA 11,76

25 COLOM ROMERA, ADRIA 11,70

26 SEGARRA CALDERER, MARTA 11,68

27 BRUGADA PERICH, JOAQUIN 11,65

28 PLA MONTORO, ANNA 11,65

29 CRUZ AMENGUAL, MIQUEL 11,64

30 HERNANDEZ RUIZ, VICTOR 11,62

31 CAMPI COLL, PERE 11,59

32 MANSO RUBIO, MARTA 11,56

33 DIAZ PLAZA, SERGI 11,49

34 FABREGAT MARIN, MARIA ISABEL 11,49

35 MOLA RUIZ, XAVIER 11,49

36 BURRULL PULIDO, MIREIA 11,48

37 QUESADA CARRASCO, MANUEL 11,41
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COGNOMS I NOM
SUMATORI 

1a i 4a 
prova

38 OTEGI ABURUZA, OIHANE 11,39

39 CORTES ESTEBANELL, CRISTIAN 11,39

40 VINYALS, AÏDA 11,39

41 SILVESTRE MOMEÑE, DAVID 11,38

42 MUNIESA I JUAN, ARNAU 11,36

43 FABREGAS PALLARES, GEMMA 11,35

44 BRILLAS ROSELL, MARIA MONTSERRAT 11,30

45 MORENO SEGURA, FRANCISCO MANUEL 11,27

46 SOLE MARTI, ESTHER 11,22

47 ROQUE COMAS, LLUIS 11,21

48 BARRIUSO BABOT, JORDI 11,21

49 MARTINEZ SANCHEZ, ADELA 11,18

50 FLORO GONZALEZ, JESUS 11,18

51 PEREZ AZCARATE, MARTA 11,15

52 SOLE NAVAIS, FRANCESC 11,15

53 MUNTANER ALSINA, CARME 11,14

54 GEIS ELIAS, XAVIER 11,11

55 GALLACH MONTERO, NURIA 11,09

56 LUCAS FELIU, MATEU 11,06

57 VINDEL GUZMAN, CORAL 11,05

58 ETO MIRON, MEGUMI 11,05

59 RIBOT CABARROCAS, ESTER 11,04

60 BLANCO PEREZ, SILVIA 11,03

61 IBARS PEREZ, GEMMA 10,99

62 BITRIA FIGUERA, ANTONI 10,99

63 MENDOZA SOLANO, ANTONI 10,99

64 JANER COLL, PAU 10,97

65 LOPEZ GARCIA, MERCEDES 10,96

66 SOLER DE PALACIO, IGNASI 10,96

67 NOGUERA MUNICH, MAGDALENA 10,93

68 SOLE PALACIN, FRANCISCO JAVIER 10,90

69 ROVIRA BORDONAU, ANDREA 10,89

70 MARTINEZ VERA, FRANCISCO 10,83

71
ALGAS SANTIAGO, MARIA DEL 
TRANSITO 10,82

72 CANALS BARRIOS, SILVIA 10,81

73 TOBEÑA PUJOL, SUSANNA 10,79

74 VIVES FAIG, JORDI 10,77

75 MEDALLA BENET, ANNA 10,75

76 MARE PEREZ, SILVIA 10,75

77 SANJUST LATORRRE, CRISTINA 10,72
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SUMATORI 

1a i 4a 
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78 GIL ALGAS, SARA EVA 10,69

79 BLE GIMENO, EDUARD 10,69

80 DUÑACH GIRONELLA, INMACULADA 10,68

81 RUBIO PINOS, LORENA 10,67

82 CAHUE ESCUDER, MARIANT 10,67

83 MUNAR LORENZO, LAIA 10,65

84 SEGURA VICENTE, SONIA 10,65

85 LOPEZ ALCAÑIZ, VLADIMIR 10,64

86 SALVADOR JUANICO, MARGARITA 10,59

87 HURTADO PUJALS, MARC 10,59

88 MESAS TORRONTERAS, INMACULADA 10,58

89 GANUZA PONS, ANNA 10,58

90 RODRIGUEZ SANCHEZ, INMACULADA 10,57

91 CARAVACA DOMINGUEZ, DANIEL 10,57

92 FANECA SORIA, RUBEN 10,56

93 TORRALBO SALMON, LAURA 10,56

94 RAVENTOS DAROCAS, DAVID 10,53

95 HONTORIA MANZANARES, ROSA MARIA 10,52

96 VERDU MARTI, MANEL 10,52

97 LLOPIS CARDONA, ANNA 10,51

98 TARRE OLAIZ, JORDINA 10,51

99 CASADO SANCHEZ, BELEN 10,50

100 PERET PUJOL, MARTA 10,49

El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 
l’Alcaldessa, en data 18 de juliol de 2016, ha dictat la següent resolució: 

Publicar la relació de les persones que per ordre de puntuació passen a integrar 
l’ampliació de la borsa de treball de la categoria de Tècnic/a Superior en 
Enginyeria, grup A1, de l’Ajuntament de Barcelona i que, tal i com s’indica a les 
bases de la convocatòria, hauran d’acreditar documentalment el compliment dels 
requisits assenyalats a la base 3.

CLASSIFICACIÓ FINAL PER ORDRE DE PUNTUACIÓ

COGNOMS I NOM
SUMATORI 

1a i 4a 
prova

1 MOLINET COLL, VICTOR 13,57

2 DE URRUTIA RIVERA, BELEN 13,53

3 VARELA ALEGRE, FCO JAVIER 13,53

4 ARAUS SERRET, ISAAC 13,31
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COGNOMS I NOM
SUMATORI 

1a i 4a 
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5 RICO CIUTAD, EUGENI 13,27

6 CASADO NOVAS, JAVIER 13,21

7 GAY FAURA, MARINA 13,09

8 WARLAM BARNIOL, MARIA REGINA 13,09

9 VILALTA FABIAN, MONICA 13,09

10 SAEZ MARTINEZ, ELIA 13,04

11 CALVO BOTA, SUSANA 13,01

12 PROSPER SERRA, MARC 12,96

13 ESCRIG PEREZ, CHRISTIAN 12,92

14 VILA SENSADA, JOSEP 12,87

15 GOMEZ AMETLLER, CARLES 12,86

16 OSCA LLACER, GUILLEM 12,82

17 PRIETO LEON, LOURDES 12,81

18 PIRIZ GONZALEZ, ANTONI 12,79

19 CASTELLA DE PEDRO, MARC 12,77

20 SOLERA ARMENGOL, SERGI 12,76

21 COLINO ORTUÑO, LAURA 12,59

22 PASCUAL FERRER, JORDI 12,58

23 ARQUES DIAZ, JORGE 12,57

24 CARRERE BACH, SERGI 12,55

25 PEREZ BATLLE, MARCOS 12,53

26 AYMERICH CAPDEVILA, NIVARD 12,51

27 PUEBLA MORCILLO, MIRIAM 12,48

28 PASCUAL GAVALDA, MARTA 12,48

29 AMIROLA SANZ, ALEJANDRO 12,45

30 USACH MUÑOZ, JOSEP 12,44

31 CARBONELL LLOVERA, FRANCESC 12,43

32 REMIREZ CAROL, JORDI 12,41

33 DE LA TORRE ESTAPE, MARTA 12,32

34 BOTINES MAS, MARIA EMMA 12,32

35 BALLBE ORTI, ANDREA 12,26

36 ESPARZA GRACIA, LUIS 12,26

37 FARRAN ALBALAT, JOAN 12,24

38 DELGADO TREVIÑO, SERGI 12,24

39 MONEDERO TORRES, Mª ANGELES 12,23

40 REGUE MORRERES, JAUME 12,21

41 PRADES VILLANOVA, MARC 12,19

42 PALUZIE PONS DE VALL, ORIOL 12,15

43 IÑIGUEZ ROLDAN, RICARDO 12,13

44 SORIANO RUIZ, ALBERTO 12,11
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COGNOMS I NOM
SUMATORI 

1a i 4a 
prova

45 GUTIERREZ ALONSO, SARA 12,06

46 FERNANDEZ AGUILAR, EDUARD 12,06

47 FRUCTUOSO MARTIN, MARC 12,06

48 HUGUET GALOFRE, JORDI 12,05

49 GRASES PALLEROLS, ALBERT 12,05

50 SANCHEZ LOPEZ, VERONICA 12,04

51 MORENO PEREZ, RAFAEL 12,02

52 BESORA MAGEM, JORDI 12,01

53 TOMAS ACOSTA, JOAN 11,98

54 CUADRADO SANTOLARIA, RAUL 11,95

55 GIL SANCHEZ, CRISTINA 11,93

56 CASTILLO FERNANDEZ, ALBERT 11,90

57 PRADO BARRABES, ORIOL 11,86

58 BASSAS ABELLA, MARÇAL 11,85

59 CRUSELLAS CABALLERO, GUILLEM 11,83

60 GONZALEZ SOTO, JAIME 11,83

61 ARMADAS SABATE, ALEXANDRE 11,82

62 PEREZ ALONSO, IÑIGO 11,82

63 LOPEZ RUIZ, IGNASI 11,81

64 MIGUEL BARBERO, RAUL 11,81

65 LECIÑENA BACARIZO, ANTONIO ALBERTO 11,81

66 GIRONES CEBRIAN, SILVIA 11,77

67 LATORRE GARRIDO, DAVID 11,67

68 FERRI GARROSET, IURI 11,66

69 VERICAT VIDAL, JORDI 11,64

70 PIGEM CAMESELLE, RAMIRO 11,64

71 SASTRE SASTRE, JAUME 11,59

72 ARIAS MAYORAL, MANUEL 11,59

73 CARBONERAS TORRAS, CRISTINA 11,57

74 CASTELLA SARTOLO, MARC 11,57

75 MOYA GATA, SERGIO 11,54

76 MURILLO PATILLA, JOSE ANTONIO 11,54

77 MARIN ESTEVE, BLANCA 11,53

78 CONCHILLO FERNANDEZ, ELOY 11,53

79 BLANCH GRACIA, JOSEP LLUIS 11,52

80 BLANCO CATAFAL, JOAN 11,49

81 LOPEZ JIMENEZ, MARCOS 11,38

82 ROMEU SALA, SANTIAGO 11,37

83 TORRO TORRO, MOISES 11,36

84 CURTO PAGES, JOAN 11,35
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SUMATORI 

1a i 4a 
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85 GOMEZ PEREZ, CRISTINA 11,34

86 COSTA VILARRASA, FERNANDO 11,34

87 CORTES SURIS, ESTHER 11,33

88 SELLES ROCHINA, MIGUEL 11,31

89 BUYOLO FREITAS, FRANCESC 11,31

90 PLAZA GALLART, RAQUEL 11,29

91 CHRISTENSEN URPI, DANIEL 11,27

92 ROMAGOSA IGLESIAS, VICTOR 11,27

93 SANCHEZ CAMACHO, JAIME 11,22

94 ASENSI PEREZ, PAULA 11,21

95 BORDALLO VILARDAGA, XAVIER 11,17

96 DOMINGO RIMADA, BEATRIZ 11,13

97 ALVARO SERON, DANIEL 11,12

98 PONS GABARRON, JORDI 11,11

99 GRASSOT GUERRERO, ANNA 11,10

100 GIMENEZ PALOP, MAVIL 11,08

El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 
l’Alcaldessa, en data 18 de juliol de 2016, ha dictat la següent resolució: 

Publicar la relació de les persones que per ordre de puntuació passen a integrar 
l’ampliació de la borsa de treball de la categoria de Tècnic/a Superior en Gestió, 
grup A1, de l’Ajuntament de Barcelona i que, tal i com s’indica a les bases de la 
convocatòria, hauran d’acreditar documentalment el compliment dels requisits 
assenyalats a la base.

CLASSIFICACIÓ FINAL PER ORDRE DE PUNTUACIÓ
 

COGNOMS I NOM
SUMATORI 

1a i 4a 
prova

Gestió 
Internacional

Gestió 
C/P/E

(*)

1 SOL ANGLARILL, CRISTINA 13,70
2 BLANCAFORT ANDREU, CRISTINA 13,63
3 THIO LLUCH, EDUARD 13,39 X
4 GARCIA PEREZ, ALVARO 13,34 X
5 CASTILLO BALL-LLOSERA, FERRAN 13,30
6 VALLADARES VIDIELLA, MERITXELL 13,25
7 RICO CIUTAD, EUGENI 13,21
8 VARELA ALEGRE, FCO JAVIER 13,12
9 GERVILLA VALLADOLID, DAVID 12,88 X

10 LLATCHA GES, MARTA 12,88 X
11 VILA SENSADA, JOSEP 12,84
12 GUINART PRESAS, MARTA 12,83 X
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Gestió 
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Gestió 
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13 GAUCHIA LEGAL, BENJAMI 12,75
14 GALLEGO VICENTE, XAVIER 12,73
15 MORANCHO RETANA, ANNA 12,69
16 CRIADO DIUMENGE, MARIA DOLORS 12,67
17 FARRE JAQUES, LAURA 12,65
18 NAVARRO ZAYAS, GLORIA 12,65
19 WARLAM BARNIOL, MARIA REGINA 12,65
20 CASTANY TEIXIDOR, LAIA 12,58
21 MOLINA MORENO, MARIA ELENA 12,45
22 NAVARRO ORTEGA, ALICIA 12,44
23 BARBA SUÑOL, ORIOL 12,43 X X
24 PROSPER SERRA, MARC 12,43
25 PALOMARES ROMERA, DANIEL 12,42 X
26 LOPEZ CURIEL, GABRIEL 12,42

27 RODRIGUEZ SANTISTEBAN, M. 
PAOLA 12,41

28 HERRANZ FUNEZ, ELENA 12,39 X
29 PASCUAL FERRER, JORDI 12,37 X
30 UNIO PUIG, MARC 12,35 X X
31 TARRAGO DELCLOS, ENRIC 12,32
32 GUERRERO FERNANDEZ, ANA M. 12,31
33 SUBIAS GRAU, JOSEP ANTONI 12,30
34 RENGEL VILCHES, CRISTINA 12,29
35 BOTINES MAS, MARIA EMMA 12,29
36 DELGADO MARTIN, MIGUEL ANGEL 12,28
37 GONZALEZ LOPEZ, LETICIA 12,27 X
38 PEREZ BATLLE, MARCOS 12,27
39 CARRERE BACH, SERGI 12,25
40 PUEBLA MORCILLO, MIRIAM 12,23
41 PASCUAL GAVALDA, MARTA 12,23 X
42 HARO PEREZ, JUAN ANTONIO 12,23 X
43 RECASENS BENITO, ORIOL 12,22 X
44 VALEA PEDROSA, LOLA 12,21
45 SERRA BIENVENIDO, ANNA 12,20
46 LOPEZ CASTRO, EVA 12,19
47 MAYOL RAMON, NURIA 12,19 X
48 PEREZ RIBO, FRANCISCO JAVIER 12,18
49 MUÑOZ JOFRE, JAUME 12,17
50 MONTAÑA RIFA, JORDI 12,16
51 ACERO CASAMITJA, MARIA BERTA 12,12 X
52 VEGA GARCIA, ALBERTO 12,12
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53 GALLARDO MOLLA, MARTA 12,09 X
54 GINER CAMPRUBI, CARLES 12,08 X
55 SANTOS CASTILLA, IMMACULADA 12,08
56 DE PEDRO PUENTE, XAVIER 12,07
57 MAZZARA BOU, ADRIANA 12,03
58 CARBO AMOROS, SONIA 12,02
59 ROURA PEREZ, PERE 12,02
60 AOS REMON, RICARDO 12,01
61 FORCADA IRLA, ELENA 12,01 X
62 MARIN XARTO, MIQUEL 12,01
63 ARMADAS SABATE, ALEXANDRE 12,00
64 MARTORELL CRESPO, LUIS 11,99
65 GRACIA BAFALLUY, MARIA 11,99
66 COTXA PAGANS, JOAN 11,98
67 MARTINEZ ALARCON, EDUARD 11,98
68 CELADES PITARCH, LORENA 11,98
69 MINGUEZ PEÑA, ISMAEL FLORENTIN 11,98
70 AROCA DE MAYA, ANA MARIA 11,97
71 QUIÑONERO BLANCO, NICOLAS 11,97
72 PUIG NADAL, CARLES 11,95
73 MANSILLA MACIAS, ALBERTO 11,95
74 RENTER RANZ, JOAN 11,94
75 GOÑI SUAREZ, JOSEP 11,92
76 GOMEZ ARMAYONES, CARLOS 11,92
77 VIDAL COSO, MARIA ELENA 11,86
78 PONS GINER, BARBARA 11,86 X X
79 LARREA MENDIZABAL, IMANOL 11,84
80 ASPARO HUIX, DAVID 11,83
81 FONT VILALTA, LAIE 11,81 X
82 AYZA SAMSO, NEUS 11,79
83 ESTEVE LOPEZ, DAVID 11,77
84 VIDA MARIN, NOELIA 11,76
85 AÑO ADELL, ROSA 11,75 X
86 MERCADE MASSO, ALBERT 11,75
87 GUIJARRO CASTILLO, JUANA 11,73
88 EMILIO CUESTA, ANA ISABEL 11,71
89 SEGARRA GUTIERREZ, LAIA 11,71
90 CASTILLO ORTIZ, ALMUDENA 11,70 X
91 CREUS GISPERT, LAIA 11,69 X
92 LOZANO ESCOBAR, SUSANA 11,69 X
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93 BASSAS ABELLA, MARÇAL 11,67
94 ABEL LLUCH, MIREIA 11,66
95 FERRERES LOPEZ, CRISTINA 11,61
96 MIRET MOSCATEL, ARNAU 11,61 X
97 RODRIGUEZ MERINO, ALBERTO 11,59
98 VENTURA CLOTA, ALEXANDRE 11,57
99 BEDIA CIRIO, TONI 11,57

100 FERNANDEZ ROMERO, MIRIAM 11,56
101 BALLBE ORTI, ANDREA 11,55
102 VERDES RUFAS, GERARD 11,55 X
103 SARGSYAN HARUTYUNYAN, OLGA 11,53
104 FRUCTUOSO MARTIN, MARC 11,52
105 GIL SANCHEZ, CRISTINA 11,51
106 SANZ TEJADA, NURIA 11,49 X
107 CANAL ROSICH, CARLA 11,47 X
108 LEZCANO PETIT, PATRICIA 11,47 X
109 ROMAN VALLE, CATALINA 11,46
110 HERNANDEZ VIVED, MIREIA 11,46
111 AYUSO MONTERO, PABLO 11,44
112 RODRIGUEZ ALONSO, LLUIS MANEL 11,43
113 GUTIERREZ GARCIA, ERNESTO 11,42 X
114 CAMPI COLL, PERE 11,42
115 FERRER PERETO, DAVID 11,42
116 COSTA RIERA, JORDI 11,42 X
117 CHAMORRO MORENO, JOSE ALBERTO 11,42
118 MARTINEZ CAMACHO, MIRIAM 11,40
119 GIBERT AGULLO, SANDRA 11,39
120 LOPEZ SANCHEZ, RAQUEL 11,37
121 SAN SEGUNDO BELLO, MERCEDES 11,37 X
122 BURRUELO SANCHEZ, AKILIAN 11,37
123 ROSSI PASCUAL, ANNA 11,36
124 GRAU BORRAT, MARIA TERESA 11,35
125 TORRENT PEDRERO, SERGI 11,35
126 DE LA PEÑA MARCUS, RAQUEL 11,35
127 VILAR RECASENS, MARTA 11,34 X
128 CAMACHO ARA, MARIA PILAR 11,33 X
129 DIAZ MANERO, JAVIER 11,32
130 ORTEGA TORRES, SILVIA 11,31
131 SEGARRA SANCHIS, RICARDO 11,31
132 CASTELLA SARTOLO, MARC 11,31
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133
CARRERE NAVARRO, MANUEL 
ENRIQUE 11,29

134 RUIZ LAGUNA, CARLES 11,29
135 MAYNOU PUJOL, Mª DOLORS 11,28
136 MARTIN MARTINEZ, ELENA 11,28 X
137 CAÑAS ALBA, F JAVIER 11,27
138 GARCIA ABALOS, CARLOS 11,26
139 BELLIDO MUÑOZ, FERNANDO 11,24 X
140 DIAZ PLAZA, SERGI 11,23 X
141 SILVA DELGADO, ELISABET 11,23
142 TOMAS CANALIS, ALBERT 11,22 X
143 AIXALA BLANCH, ALBERT 11,22 X X
144 FERRI GARROSET, IURI 11,21
145 RIVERA ARIAS, JOSE LUIS 11,20 X
146 DOMENECH VILLEN, LAIA 11,18
147 SOLE CONGOST, MARIA 11,18 X
148 OLBA RODRIGUEZ, ISIS 11,16
149 MARGOTAN MARTINEZ, MARIA 11,15
150 MARTIN GOMEZ, ALBERT 11,14 X
151 ADSEROL PLANET, ORIOL 11,14 X
152 CASTANY DIAZ, ANA 11,12
153 MUNTANER ALSINA, CARME 11,12
154 RALUY SCHNEIDER, ESTHER 11,11 X
155 GONZALEZ GARRIDO, DAVID 11,07
156 TALENS MARTIN, GUILLEM 11,07 X
157 SANTACANA GARCIA, JESSICA 11,07
158 FERNANDEZ VILASECA, LAURA 11,07 X
159 CARDENAL PEINADO, CAROLINA 11,06
160 PRAT MAS, ROSA 11,04 X
161 QUINTANA ALCANTARA, SANDRA 11,04 X
162 PONCE DE LOS REYES, MARIANO 11,04
163 MILLA DEUMAL, ANGELS 11,03 X
164 FERNANDEZ MARI, ALICIA 11,02 X
165 OTEGI ABURUZA, OIHANE 11,01 X
166 FUENTEALBA DIEZ, JORGE 11,00 X
167 RAMOS GARCIA, NOELIA 10,99
168 SOLE ESPART, NURIA 10,99
169 PULIDO BARBERAN, ESTHER 10,99
170 POZO MORERA, FERRAN 10,98 X
171 RODRIGUEZ SANCHEZ, INMACULADA 10,96
172 MAS ARRUFAT, MARIA 10,96
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173 CARRASCO GARCIA, SERGI 10,96 X
174 FISAS MASFERRER, DAVID 10,92
175 FOIX FEBRER, ROSA 10,92 X
176 SALARICH ESTRUCH, ALBERT 10,92 X
177 MORAL IGLESIAS, RUBEN 10,92
178 MARTIN MATAS, MARIO 10,92
179 MUÑOZ GALLEGO, CARLOS 10,91
180 BURRULL PULIDO, MIREIA 10,90 X
181 NUBIALS SANJUST, MARIONA 10,90
182 POLLINA TARRES, CARME 10,89
183 LANAU GONZALVES, YOLANDA 10,88
184 GARROTE RUIZ, MARIA MALVA 10,87
185 BILBAO GASSO, MONICA 10,86
186 BELLIDO RIVAS, ANNA ISABEL 10,86
187 RIERA FERNÁNDEZ, JAUME 10,84 X
188 GAUDIOSO ROSO, JOAN DAVID 10,84 X
189 SALGADO RICART, IRENE 10,83
190 ARAUS SERRET, PAU 10,82
191 SOTIL GALLEGO, SAMUEL 10,81
192 RODRIGUEZ VEIGAS, ALICIA 10,80
193 CACHO AMOROS, ANDREU 10,80
194 VALRIBERAS ARROYO, EVA 10,80
195 MUNTANE CASANOVA, SUSANNA 10,79
196 VILLAR PEREZ, JORDI 10,78 X
197 CORTES JIMENEZ, ISABEL 10,78
198 ESTECHA LLUCH, ANIA 10,78
199 LATORRE GARRIDO, DAVID 10,78 X
200 ROTH, LAURA 10,76

(*) Àrea funcional de Gestió cultural, esportiva i participació  

El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 
l’Alcaldessa, en data 18 de juliol de 2016, ha dictat la següent resolució: 

Publicar la relació de les persones que per ordre de puntuació passen a integrar 
l’ampliació de la borsa de treball de la categoria de Tècnic/a Superior en 
Informació, grup A1, de l’Ajuntament de Barcelona i que, tal i com s’indica a les 
bases de la convocatòria, hauran d’acreditar documentalment el compliment dels 
requisits assenyalats a la base 3.
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Cognoms i nom SUMATORI
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Comunicació i 
Imatge

1 GUINART PRESAS, MARTA 13,18 X

2 MARTINEZ GUARNE, DAVID 13,08

3 FARRE JAQUES, LAURA 13,03 X

4 VIDA MARIN, NOELIA 12,97

5 PUIG NADAL, CARLES 12,78 X

6 CILLEROS JELLINEK, MARIA 12,77 X

7 OURO NAVIA, LUIS ANGEL 12,71

8 ESTEVE LOPEZ, DAVID 12,66 X

9 SANTOS CASTILLA, IMMACULADA 12,58 X

10 GRAS VIÑALS, EDUARD 12,56 X

11 MOYA NIUBO, GUILLEM 12,53

12 ACERO CASAMITJA, MARIA BERTA 12,48 X

13 NUÑEZ IBAÑEZ, ASUNCION 12,47

14 RENGEL VILCHES, CRISTINA 12,47

15 CODORNIU DEJUAN, HELENA 12,46

16 ROURA PEREZ, PERE 12,39

17 PIGEM JUBANY, MARTA 12,36

18 FEANS MOURO, LOURDES 12,31 X

19 ALCON LOPEZ, SUSAGNA 12,26 X

20 MERCADE MASSO, ALBERT 12,24 X

21 CIFUENTES TENORIO, ALBERTO 12,22 X

22 DE VICENTE GRAN, EDUARD 12,22 X

23 NAVARRO SALA, REGINA 12,22 X

24 CRESPO BLANCO, MARIA CRISTINA 12,18 X

25 MUÑOZ PEREZ, ALBERT 12,17 X

26 BESOLI MINGUELA, RAFAEL 12,11 X

27 ZAFON GARCIA, EMMA 12,10

28 ASPARO HUIX, DAVID 12,04

29 MARTINEZ CAMACHO, MIRIAM 12,02 X

30 RUIZ MILLAN, LAURA 12,02

31 BENEYTO REVERTER, MONICA 12,00

32 ROURA VILARANCA, RAQUEL 12,00 X

33 ROMAN VALLE, CATALINA 11,93

34 MONZO CASTILLON, BERNAT 11,91 X

35 SUAREZ COPO, FATIMA 11,90

36 ESTELLER MAS, JORDI 11,90

37 FERRANDO BORQUE, EDUARD 11,89
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38 SUAREZ MONTOYA, CRISTINA 11,85 X

39 ALBA REY, RAQUEL 11,81

40 CARRERE NAVARRO, MANUEL ENRIQUE 11,81 X

41 MARTIN MARTINEZ, ELENA 11,79 X

42 MARTINEZ ESTOPA, NURIA 11,79

43 GUILLEN HIDALGO, DANIEL 11,78 X

44 SANZ, MIREIA 11,78 X

45 TELLA PEREZ, LORENA 11,75

46 MARGOTAN MARTINEZ, MARIA 11,73

47 ABAIGAR PECIÑA, ANDRES 11,69

48 MARTIN MATAS, MARIO 11,63

49 GARCIA FAJARDO, CARMEN YOLANDA 11,62 X

50 ROSETTI MAFFIOLI, HOMERA 11,57 X

51 TALENS MARTIN, GUILLEM 11,56

52 NAVARRI LAMAS, ROSER 11,55

53 CAMINADA DIAZ, DAVID 11,48

54 SOLE PEÑALVER, NEUS 11,48

55 PEREZ RIERA, JOAQUIM 11,48

56 LOPEZ FERRADO, MONICA 11,47

57 PALMA SANCHEZ, CARME 11,43

58 GONZALEZ MARTI, MONTSERRAT 11,39

59 MERCADAL BUIRA, ELENA 11,38 X

60 FOIX FEBRER, ROSA 11,36

61 VENTURA CARDUS, NURIA 11,35 X

62 LLEONART GARCIA, BERNAT 11,34

63 MORAL IGLESIAS, RUBEN 11,34

64 ARDEVOL MASSAGUE, JORDI 11,33

65 SALARICH ESTRUCH, ALBERT 11,33

66 MARTINEZ MEDINA, ANA 11,31

67 MUÑOZ GALLEGO, CARLOS 11,31

68 ROYUELA PEREZ, MARC 11,30

69 LOPEZ PEREZ, MARIA JESUS 11,28

70 TAPIA LOPEZ, ANNA 11,26 X

71 TERUEL PLANAS, M TERESA 11,26

72 CARBONELL FERRER, EULALIA 11,26

73 PALOMARES GAMEZ, IVAN 11,25 X

74 MARTIN NUÑEZ, SONIA 11,24

75 BOSCH NOGUER, ORIOL 11,22

76 RODRIGUEZ URGELL, ALBA 11,20 X

77 MONFORT LEON, PABLO 11,19 X
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Cognoms i nom SUMATORI
Àrea 

Comunicació i 
Imatge

78 GONZALEZ CENZANO, CRISTIAN 11,18 X

79 LOPEZ SAENZ, LAURA 11,18

80 ALONSO GARCIA, MIREIA 11,18

81 TORONELL UTGES, LAIA 11,18 X

82 CANADA GONZALEZ, SANDRA 11,17

83 RACIONERO ZAMEL, ESTHER 11,17

84 TARRE OLAIZ, JORDINA 11,10 X

85 GANUZA PONS, ANNA 11,08

86 FERREIRA ORTIZ, RAQUEL 11,07

87 GONZALEZ LOPEZ, M. MATILDE 11,05

88 PEÑIN MORAN, Mª JOSE 11,04

89 GINART SERRANO, FRANCISCA BELEN 11,04

90 GISBERT BENET, ELENA 11,03

91 JUANMARTI SUBIRA, LIDIA 11,01

92 SEGURA VICENTE, SONIA 11,01

93 CARBALLAR DIAZ, SARA 10,99

94 SUAREZ RODRIGUEZ, SUSANA 10,97

95 GONZALEZ SALINAS, IRENE 10,91

96 RAYA CASTELL, PAU 10,91 X

97 MORENO TERUEL, MARCOS 10,90

98 LIEBANA CAPDEFERRO, MARIA 10,89

99 QUESADA BERNAUS, ALODIA 10,84

100 BADAL DIEZ, BALMA 10,83

El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 
l’Alcaldessa, en data 18 de juliol de 2016, ha dictat la següent resolució: 

PUBLICAR la relació de les persones que per ordre de puntuació passen a 
integrar l’ampliació de la borsa de treball de la categoria de Tècnic/a Superior en 
Organització, grup A1, de l’Ajuntament de Barcelona i que, tal i com s’indica a les 
bases de la convocatòria, hauran d’acreditar documentalment el compliment dels 
requisits assenyalats a la base 3.
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CLASSIFICACIÓ FINAL PER ORDRE DE PUNTUACIÓ
 

COGNOMS I NOM
SUMATORI

1a i 4a prova

1 SOL ANGLARILL, CRISTINA 13,31

2 GARCIA PEREZ, ALVARO 13,17

3 THIO LLUCH, EDUARD 13,01

4 VALLADARES VIDIELLA, MERITXELL 12,98

5 RICO CIUTAD, EUGENI 12,72

6 CASTILLO BALL-LLOSERA, FERRAN 12,61

7 OSCA LLACER, GUILLEM 12,55

8 VARELA ALEGRE, FCO JAVIER 12,05

9 FARRE JAQUES, LAURA 12,00

10 GERVILLA VALLADOLID, DAVID 11,96

11 LLATCHA GES, MARTA 11,96

12 BOTINES MAS, MARIA EMMA 11,87

13 WARLAM BARNIOL, MARIA REGINA 11,77

14 NAVARRO ORTEGA, ALICIA 11,73

15 ARMADAS SABATE, ALEXANDRE 11,73

16 DELGADO MARTIN, MIGUEL ANGEL 11,72

17 GONZALEZ LOPEZ, LETICIA 11,67

18 VILA SENSADA, JOSEP 11,65

19 LOPEZ CURIEL, GABRIEL 11,59

20 MINGUEZ PEÑA, ISMAEL FLORENTIN 11,58

21 PALOMARES ROMERA, DANIEL 11,57

22 MAYOL RAMON, NURIA 11,55

23 VEGA GARCIA, ALBERTO 11,55

24 PEREZ BATLLE, MARCOS 11,48

25 RODRIGUEZ SANTISTEBAN, M. PAOLA 11,45

26 ASPARO HUIX, DAVID 11,44

27 PROSPER SERRA, MARC 11,41

28 VIDA MARIN, NOELIA 11,39

29 PEREZ RIBO, FRANCISCO JAVIER 11,35

30 CARBO AMOROS, SONIA 11,32

31 CARRERE BACH, SERGI 11,28

32 AMIROLA SANZ, ALEJANDRO 11,26

33 GUIJARRO CASTILLO, JUANA 11,26

34 PUEBLA MORCILLO, MIRIAM 11,19

35 PASCUAL GAVALDA, MARTA 11,19

36 MANSILLA MACIAS, ALBERTO 11,12

37 ROURA PEREZ, PERE 11,09

38 RORIGUEZ ALONSO, LLUIS MANEL 10,81

39 ABEL LLUCH, MIREIA 10,79
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COGNOMS I NOM
SUMATORI

1a i 4a prova

40 VENTURA CLOTA, ALEXANDRE 10,77

41 MON QUILEZ, IGNACIO 10,77

42 AYUSO MONTERO, PABLO 10,73

43 FERNANDEZ ROMERO, MIRIAM 10,69

44 MAZZARA BOU, ADRIANA 10,64

45 GIBERT AGULLO, SANDRA 10,62

46 GARCIA ABALOS, CARLOS 10,62

47 PONCE DE LOS REYES, MARIANO 10,60

48 NUBIALS SANJUST, MARIONA 10,60

49 TORRES MUÑOZ, MERCEDES 10,59

50 ADSEROL PLANET, ORIOL 10,54

Concursos 

El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 28 de novembre de 2016, 
ha adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 41/2016-C, la senyora M Teresa GIRO CASTELLET (mat. 26765), de la 
categoria Auxiliar i subgrup C2, per ocupar un lloc de treball de Suport 3 de la 
família General, codi 90.30.GE.10, amb complement de destinació de nivell 18, i 
adscrit a la Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants de la Gerència de 
Drets Socials, actualment Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència.

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 17 de novembre de 2016, 
ha adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 47/2016-C, la senyora Susana MARTIN MORENO (mat. 26217), de la 
categoria TS Psicologia i subgrup A1, per ocupar un lloc de treball de Gestió 
Projectes 2 de la família General, codi 70.20.GE.10, amb complement de 
destinació de nivell 24, i adscrit al Departament de Feminismes i LGTBI de la 
Direcció de Serveis de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI, actualment Departament 
d'Informació i d'Atenció a Dones de la Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI, 
(Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència)

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.



6732 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 31 30-11-2016

 

El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 21 de novembre de 2016, 
ha adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 49/2016-C, la senyora M Carmen CRUZ SERRANO (mat. 50786), de la 
categoria Administratiu/va i subgrup C1, per ocupar un lloc de treball de Suport 2 
de la família General, codi 90.20.GE.10, amb complement de destinació de nivell 
20, i adscrit al Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana de la Direcció

de Serveis d'Acció Comunitària (Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència)

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 21 de novembre de 2016, 
ha adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 50/2016-C, la senyora Maria A. GRACIA SABATE (mat. 50793), de la 
categoria Auxiliar i subgrup C2, per ocupar un lloc de treball de Suport 3 de la 
família General, codi 90.30.GE.10, amb complement de destinació de nivell 18, i 
adscrit al Departament de Relacions Ciutadanes de la Direcció de Serveis d'Acció
Comunitària (Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència)

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

El Gerent Municipal, en data 28 d’octubre de 2016, ha adoptat la següent 
resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 65/2016-C, el senyor Braulio RABANEDA GIMENEZ (mat. 26823), de la 
categoria TS Dret i subgrup A1, per ocupar un lloc de treball de Tècnic/a 1 de la 
família Serveis Jurídics, codi 80.10.SJ.10, amb complement de destinació de nivell 
26, i adscrit a la Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística de la Gerència Adjunta 
d'Urbanisme (Gerència d'Ecologia Urbana)

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 28 de novembre de 2016, 
ha adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 66/2016-C:

la Sra. Susana ANDRES SAGRERA (mat. 25469), de la categoria TM Treball 
Social, subgrup A2,per ocupar un lloc de treball de Gestió Projectes 2 de la família 
General, codi 70.20.GE.10, amb complement de destinació de nivell 24, i adscrit al 
Departament de Serveis a les Persones i al Territori de la Gerència del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi.

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
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El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 28 de novembre de 2016, 
ha adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 67/2016-C, la senyora Montserrat FREIXA RAMIREZ (mat. 37004), de la 
categoria Gestor/a d'Administració General i subgrup A2, per ocupar un lloc de 
treball de Gestió Projectes 2 de la família General, codi 70.20.GE.10, amb 
complement de destinació de nivell 24, i adscrit a la Direcció de Serveis a les
Persones i al Territori de la Gerència del Districte de l'Eixample.

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 21 de novembre de 2016, 
ha adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 69/2016-C, la senyora M Dolores GARCIA MORENO (mat. 24655), de la 
categoria Auxiliar i subgrup C2, per ocupar un lloc de treball de Suport 3 de la 
família General, codi 90.30.GE.10, amb complement de destinació de nivell 18, i 
adscrit al Departament d'Operacions i Processos d'Atenció Especialitzada de la 
Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana (Gerència de Drets de 
Ciutadania, Participació i Transparència)

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 15 de novembre de 2016,
ha adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 70/2016-C, la senyora Silvia GAVIÑA GUERRERO (mat. 36792), de la 
categoria Gestor/a d'Administració General i subgrup A2, per ocupar un lloc de 
treball de Gestió Projectes 2 de la família General, codi 70.20.GE.10, amb 
complement de destinació de nivell 24, i adscrit a la Direcció de Serveis
d'Informació i Atenció Ciutadana (Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència)

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 28 de novembre de 2016, 
ha adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 72/2016-C, la senyora Victoria PLUMED GOMEZ (mat. 26815), de la 
categoria TS Enginyeria i subgrup A1, per ocupar un lloc de treball de Tècnic/a 2 
de la família Serveis Urbanístics i d'Obra, codi 80.20.OP.10, amb complement de 
destinació de nivell 24, i adscrit al Departament de Gestió Operativa de la Direcció 
de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (Gerència d'Ecologia Urbana)

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
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El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 28 de novembre de 2016, 
ha adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 74/2016-C, la senyora M Carmen MATA NAVARRO (mat. 20884), de la 
categoria Gestor/a d'Administració General i subgrup A2, per ocupar un lloc de 
treball de Tècnic/a 2 de la família Serveis de Gestió i Administració, codi 
80.20.GA.10, amb complement de destinació de nivell 24, i adscrit a la Direcció de
Serveis de Comptabilitat de la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal (Gerència 
de Presidència i Economia)

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 28 de novembre de 2016, 
ha adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 78/2016-C, el senyor Xavier MENDO GEA (mat. 26073), de la categoria 
Auxiliar i subgrup C2, per ocupar un lloc de treball de Suport 3 de la família 
General, codi 90.30.GE.10, amb complement de destinació de nivell 18, i adscrit al 
Departament de Subministrament i Estalvi d'Energia de la Direcció de Serveis 
Generals (Gerència de Recursos)

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 
l’Alcaldessa, en data 21 de novembre de 2016, ha dictat la següent resolució: 

Declarar desert el concurs 90/2016-C convocat per a cobrir un lloc de treball de 
Tècnic/a 3 de la família professional de Gestió i Administració (GA) adscrit al 
Departament d’Administració Econòmica i Contractació de la Direcció de Serveis de 
Gestió Econòmica i Control de Recursos de la Gerència de Seguretat i Prevenció,
atès que l’únic candidat ha presentat la seva renúncia.

El Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, en data 19 de 
novembre de 2016, ha adoptat la següent resolució :

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
7-2016C:

al senyor Javier PÉREZ RIBÓ (mat. 27.505) , subgrup A2, per ocupar un lloc de 
treball de Tècnic/a 2 de la família professional de Gestió i Administració, codi 
80.20.GA.10, amb complement de destinació de nivell 24 i adscrit a la Direcció de
Recursos de l’Institut Municipal d’Informàtica.

Lliures designacions

El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 21 de novembre de 2016, 
ha adoptat la següent resolució:

Nomenar la funcionària de carrera Sra. M Luisa CASTRO CHICOT (mat. 24231), 
de la categoria Auxiliar, subgrup C2, en el lloc de Suport 3 de la família General, 
codi 90.30.GE.20, amb complement de destinació de nivell 18, adscrit a la 
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Gerència de Seguretat i Prevenció, per haver superat la convocatòria de provisió 
mitjançant lliure designació núm. 37/2016-L.

El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 
l’Alcaldessa, en data 21 de novembre de 2016, ha dictat la següent resolució: 

Declarar deserta la lliure designació 44/2016-L convocada per a cobrir un lloc de 
treball de SUPORT 3 de la família General (GE), adscrit a la Direcció de Model Urbà 
de la Gerència d’Ecologia Urbana, atès que l'única persona presentada ha 
presentat la seva renúncia per haver guanyat un altre concurs.

El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 
l’Alcaldessa, en data 21 de novembre de 2016, ha dictat la següent resolució: 

Declarar deserta la lliure designació 50/2016-L convocada per a cobrir un lloc de 
treball de SUPORT 3 de la família General (GE), adscrit a la Gerència de 
Presidència i Economia, atès que no ha arribat cap instància per participar en el 
procés. 

El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 
l’Alcaldessa, en data 21 de novembre de 2016, ha dictat la següent resolució: 

Declarar deserta la lliure designació 51/2016-L convocada per a cobrir un lloc de 
treball de SUPORT 3 de la família General (GE), adscrit a la Gerència del districte 
de Ciutat Vella, atès que no ha arribat cap instància per participar en el procés. 

El gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona, en data 29 de novembre de 2016 
ha adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
per lliure designació número 3/2016, la Sra. Montserrat Cots Cabasa (Mat. 
24.606), per a ocupar el lloc de treball de Suport 3 de la família professional 
General (GE) (90.30.GE.20) adscrita a la Direcció d’Infraestructures Culturals, 
Patrimoni i Coordinació de l’Institut de Cultura de Barcelona, amb complement de 
destinació nivell 18 i complement específic corresponent a aquest lloc de treball, 
segons catàleg vigent.
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ANUNCIS

Altres anuncis

Gerència de Drets Socials
Expedient 7BC 2015/137

El gerent de Drets Socials en data 2-11-2016, adoptà la següent resolució:

Aprovar el Projecte executiu per a l’adequació interior de la planta -2 de la 
Residència Assistida per a Gent Gran “Parc del Guinardó” al districte d’Horta-
Guinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe de 
Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 357.014,41 euros, el 
21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 
235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; publicar aquesta Resolució al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al 
Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i encarregar a la societat municipal BIMSA la 
gestió de l’actuació.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un 
mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la present 
notificació. 

El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un 
mes. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos 
comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés. 

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà 
produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l'endemà a la seva 
interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent 
al que s'hagi produït la desestimació tàcita. 

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

Barcelona, 16 de novembre de 2016. La secretària delegada de Drets Socials, 
Núria Gilabert Busquets.

Institut Municipal d’Urbanisme

Exp. 16obo92

La presidenta de l’IMU, en ús de les facultats conferides per l’article 5.2 k) dels 
seus Estatuts, en data 16 de novembre de 2016, ha resolt:

“Aprovar el “Projecte de desconstrucció del Bloc 13 inclòs al PAU 1 de la MPGM 
en l’àmbit discontinu de Can Batlló-Magòria”, al Districte de Sants-Montjuïc, a 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb els informes emesos per la Divisió 
de Serveis Tècnics del Districte de Sants-Montjuïc de data 22 de setembre de 
2016, i per la Directora de Serveis de Projectes i Obres de Bagursa de data 7 
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d’octubre de 2016, que figuren a l’expedient administratiu i que a aquests efectes 
es donen per reproduïts, amb un import de CENT CINC MIL CENT DOTZE EUROS 
AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (105.112,36 €), més el 21% de l’impost del valor 
afegit (IVA); d’acord amb allò que preveu el punt 9.3 del Procediment per a 
l’elaboració, i tramitació dels projectes i l’execució de les obres municipals, aprovat 
per Decret d’Alcaldia de data 17 d’abril de 2012, i l’article 235.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya; publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP), a la Gaseta Municipal, i al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament; 
encarregar a BAGURSA la gestió de l’actuació; i donar compte al Consell Rector de 
l’IMU.”

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu 
interposar recurs d’alçada davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptat des de 
l'endemà d'haver rebut la present notificació. Transcorregut el termini de tres 
mesos des de la interposició del recurs d’alçada sense haver estat notificat de llur 
resolució, es considerarà aquest desestimat als efectes de poder interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona 
en el termini de sis mesos.

Us ho comunico als efectes oportuns.

Barcelona, 17 de novembre de 2016. La secretària delegada, Ma. Camino 
Suárez García.

* * *

Exp. 16obo76

La Comissió de Govern, en sessió de data 17 de novembre de 2016, aprovà, 
entre d’altres, el següent acord:

“Aprovar definitivament el “Projecte d’urbanització d’obertura del carrer 
Diputació entre el carrer Tarragona i el carrer de la Creu Coberta” al Districte de 
Sants-Montjuïc, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic del 
Projecte de 16 de juny de 2016, que figura a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import de 822.375,47 euros, més el 
21% d’IVA; d’acord amb allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; i publicar 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en un diari dels 
de més circulació de la província, a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament; notificar-ho als interessats en aquest procediment; i encarregar a 
BAGUR, SA la gestió de l’actuació.”

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un 
mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació, o 
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà 
de la present notificació.

Contra la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà 
produïda un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva 
interposició sense que s’hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de 
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Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi 
produït la desestimació tàcita.

No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Barcelona, 22 de novembre de 2016. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

BIMSA

La Comissió de Govern, en sessió del dia 10-11-2016, adoptà el següent acord:

(1BD 2016/139) Aprovar, de conformitat amb l’article 43 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS), el Projecte Modificat Núm.1 de la reurbanització de la plaça Ramon 
Berenguer, El Gran, Fase 2, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic Jurídic, que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 
928.783,88 euros, el 21% de l’IVA inclòs (aquesta diferència de pressupost 
superior a l’aprovat per un import de 913.273,73 euros, IVA inclòs, és deguda a 
que l’import de les obres adjudicades va ser de 723.242,50 euros IVA inclòs, 
derivats de la baixa ofertada per l’adjudicatària de les obres, que sumat a l’import 
de les partides del projecte modificat de 176.924,23 euros IVA inclòs, més el 
control de qualitat i les taxes de les companyies per import de 28.617,15 euros, 
dóna un total de 928.783,88 euros); publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província (BOPB), a la Gaseta municipal i al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament; i 
encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un 
mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la present 
notificació. 

El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un 
mes. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos 
comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés. 

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà 
produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l'endemà a la seva 
interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent 
al que s'hagi produït la desestimació tàcita. 

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient. 

Barcelona, 15 de novembre de 2016. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.
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